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1 Inledning 

Sedan folkskolereformen 1842 har skolinspektion varit en realitet i Sverige. Genom historien 

har den haft olika syften och omfattning. Inledningsvis var inspektionen en del av kyrkans 

verksamhet och det var då präster som ansvarade för granskandet av skolorna. Med tiden blev 

tillsynsuppdraget alltmer en statlig angelägenhet.
1
 Efter valet 2006 klargjorde den nuvarande 

alliansregeringen att deras ambition var att få till stånd en förstärkt och effektivare 

skolinspektion. Det tillsattes då en statlig utredning, vars syfte var att ge förutsättningarna för 

en ny myndighet, nämligen Skolinspektionen. År 2008 initierades verksamheten och övertog 

då den inspektion som tidigare varit ålagd Skolverket. I samband med detta inrättades Barn- 

och elevombudet i myndigheten. Syftet med fusionen var att BEO skulle handlägga ärenden 

av kränkande behandling. BEO skulle även verka för att försvara barns och elevers rättigheter 

inom skolväsendet. 

 

I samband med den nya skollagen tilldelades även Skolinspektionen/BEO 

sanktionsmöjligheter. I situationer där skolor uppvisar brister i förhållande till rådande 

lagstiftning och förordningar, kan således sanktioner riktas mot huvudmannen. Dessa skulle 

utgå från en sanktionstrappa, där åtgärderna vidtar för varje steg. Denna sanktionstrappa 

inleds med anmärkningar och avslutas med att myndigheterna kan stänga en skola som 

uppvisar påtagliga brister. Vid allvarliga brister kan myndigheten direkt stänga en skola i 

väntan på att bristerna åtgärdas 

 

Via reformen har även föräldrar och barn givits större utrymme att anmäla brister eller 

missförhållanden inom skolverksamheten. Via Skolinspektionens hemsida kan ett formulär 

ifyllas, i vilket brister kan påtalas för myndigheten. Dessa anmälningar kan även upprättas 

anonymt. Skolinspektionen/BEO inleder sedan en utredning där yttranden och handlingar 

inhämtas från huvudmannen, dvs. den kommun eller ägare som ansvarar för skolan. Detta blir 

slutligen underlag för ett beslut. Myndigheterna utreder då om skolan efterlevt sitt uppdrag i 

förhållande till skollagen och aktuella förordningar.  

Syftet med den här studien var att undersöka anmälningar som inkommit till 

Skolinspektionen/BEO under 2010 i en specifik kommun. Utgångspunkten var att granska 

                                                           
1
 Utbildningsinspektionsutredningen, Tydlig och öppen: förslag till en stärkt skolinspektion betänkande, Fritze, 

Stockholm, 2007, sid 23 



2 

vilka brister eller missförhållanden som beskrivs i anmälningarna. I anmälningarna synliggörs 

vårdnadshavarnas tolkande av vad som försiggått inom ramen för skolverksamheten. Dessa 

ställs sedan mot skolans/huvudmannens syn, detta för att synliggöra vilka uppfattningar de har 

av situationen i förhållande till anmälaren. Dessa uttalanden kommer då till uttryck i 

myndighetsutredningen. Vad gäller Skolinspektionens/BEOs tolkande, så kommer de till 

uttryck via besluten och tillhörande motiveringar. Här avgörs således om skolan efterlever sitt 

uppdrag. I samband med beslut har myndigheten haft som ambitionen att utgå från ett 

barnperspektiv. En intressant fråga har därför varit att undersöka i vilken utsträckning som 

denna målsättning efterlevs.  
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2 Syfte 

Syfte med studien har varit att undersöka de anmälningar som inkommit till Skolinspektionen, 

samt efterföljande utredningar och beslut som blivit följden av dessa. Ambitionen har då varit 

att undersöka vilka eventuella brister som kommer till uttryck i samband med anmälningarna 

av skolorna.  

En ambition har även varit att undersöka vem som ”äger” ansvaret för bristerna.
2
 Vidare läggs 

fokus vid att undersök i vilken utsträckning som barnperspektiv kommer till uttryck i 

samband med beslut från Skolinspektionen/BEO. Fokus läggs även vid att undersöka den roll 

som anmälningarna fyller.  

3 Frågeställning 

Utifrån studiens övergripande syfte har följande frågeställning formulerats: 

 

Vilka brister i skolan påtalas i anmälningarna? 

Hur förhåller sig aktörernas uppfattningar av verksamheten i förhållande till varandra? 

På vilken nivå ligger ansvaret för bristerna? 

Hur synliggörs ett barnperspektiv i myndigheternas utredningar/beslut? 

 

 

 

                                                           
2
 Tidigare inspektioner har fått kritik för att vara otydlig med att betona vem som ”äger” ansvaret bristerna 

inom skolverksamheter. Således kan de vara av intresse att undersöka om någon bättring uppnåtts i detta 
avseende. 
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4. Bakgrund 

Som redan nämnts inledningsvis har skolinspektion en relativt lång historia i Sverige, då den 

uppstod redan i samband med folkskolereformen 1842. Inledningsvis var kyrkan 

huvudansvarig för tillsynen av skolväsendet, men efterhand kom krav på att sakkunniga skulle 

överta denna verksamhet. Målsättningen var då att folkskolorna skulle inspekteras varje år. På 

sikt kom skolinspektionen bli alltmer en statlig angelägenhet.
3
 

Bildandet av Skolinspektionen blev en realitet den 1 oktober 2008, när den tog över den 

verksamhet som tidigare varit ålagd Skolverket. Efter valet 2006 klargjorde den nuvarande 

regeringen att ambitionen var att få till stånd en förstärkt skolinspektion. Bakgrunden till detta 

var bland annat den utveckling där svenska elever uppvisade sjunkande resultat i 

internationella kunskapsmätningar, framför allt då i de s.k. PISA-mätningarna. Vidare 

uttrycktes att ambitionen var att minska variationen i kvalitet och resultat, såväl inom som 

mellan kommuner och skolor. Nödvändigt för att bryta dessa tendenser var en ny 

skolinspektion, som skulle förstärka den statliga kontrollen över skolväsendet. 
4
 

Regeringen tillsatte en utredning som gav rekommendationer för grunden av den nya 

inspektionens verksamhet och riktning. Utredningen gjorde gällande att Skolverket uppvisade 

brister i kvalitetssäkringen.
5
 Här framhävdes att inspektionsarbetet visade brister, när det 

gällde granskning av skolornas efterlevnad av kunskapsuppdraget. Detta gällde framför allt 

resultatuppfyllelsen, där dessa svagheter blev tydliga.
6
 Vidare fanns brister i tydliggörandet av 

vilken ansvarsnivå som granskades inom de olika inspektionsområdena. Låg fokus på 

huvudmanna-, rektors- eller lärarnivå, d.v.s. vem ”ägde” ansvaret? Det var inte alltid en skarp 

gräns däremellan, något som man nu komma till rätta med. Särskilt problematiskt var, också 

att det kunde dröja upp emot ett halvår mellan inspektion och en beslutad rapport. Ambitionen 

var därför att förkorta utredningstiden i samband med inrättandet av Skolinspektionen.
7
 

                                                           

3
 Utbildningsinspektionsutredningen, Tydlig och öppen: förslag till en stärkt skolinspektion betänkande, Fritze, 

Stockholm, 2007, sid 23  
4
 Eklöf, Eva. Vi vässar pennan: skolinspektion med fokus på kunskap och kvalitet. Skolinspektionen, Stockholm, 

2009, sid 10 
5
 Utbildningsinspektionsutredningen, 2007 sid 96 

6
 Ibid, sid 11 

7
 Ibid sid 10 
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Utbildningsinspektionsutredningen hämtade inspiration från internationell nivå och framför 

allt via den brittiska skolinspektionen Ofsted.
8
 Av intresse var även de metoder som 

Högskoleverket tillämpade vid inspektion av svenska högskolor och universitet. Här kom 

framför allt självvärdering bli en central aspekt i utvecklingsarbetet, och något som den nya 

inspektionen borde stimulera till bland skolorna. Det uttrycks i utredningen att det ska vara 

en: 

[...]metod för utvärdering där enskilda lärare, eller en hel verksamhet, gör en värdering och en 

bedömning av genomfört arbete utan externt inblandade personer.
9
 

Vidare uttrycktes i utredningen att självvärderingen bör inriktas mot vara evidensbaserad.
10

 

Detta med evidens är något som inspirerats från läkaryrket där de metoder som nyttjas - 

härleds från vetenskaplig kunskap och beprövade erfarenheter. Denna ambition av en 

evidensbaserad verksamhet, tycks nu tydligt fått fäste inom utbildningsväsendet.
11

  

4.1 Skolinspektionens uppdrag 

I samband med Skolinspektionens bildande, fastslogs den verksamhet som myndigheten 

skulle bedriva. Uppdraget skulle inriktas på regelbunden tillsyn, kvalitetsgranskning och 

tillståndsprövning inom såväl förskola, skola och vuxenutbildning. Med regelbunden tillsyn 

avses att samtliga skolor i landet minst ska inspekteras vid ett tillfälle fram till 2014. I denna 

beräkning prioriteras framför allt fristående skolor. I fall av påtagliga brister eller 

missförhållanden ska granskningen fördjupas och intensifieras. Detta kan gälla ett specifikt 

ämnesområde, såväl som en enskild skola eller hela skolverksamheten i en kommun. I de fall 

där skolorna visar goda resultat, kan det vara motiverat med större intervall mellan 

inspektionstillfällena.
12

 

Genom den nya skollagen tilldelades även Skolinspektionen sanktionsmöjligheter som skulle 

nyttjas i ärenden där skolor uppvisat brister. Dessa åtgärder utgår från en sanktionstrappa, 

vilket innebär att åtgärderna tilltar för varje steg.
13

 Vid kritiska situationer kan 

Skolinspektionen direkt utfärda den sista och allvarligaste åtgärden. Det första steget utgörs 

                                                           
8
 The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills 

9
 Utbildningsinspektionsutredningen 2007, sid 137 

10
 Ibid, sid 138 

11
 Evaldsson Anna-Carita, Nilholm Claes. Evidensbaserat skolarbete och demokrati: Mobbning som exempel. I 

Pedagogisk Forskning i Sverige. 2009;1, 65-82, sid 65-66. 
12

 Eklöf 2009, sid 52 
13

 Ibid sid 72 
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av anmärkningar och riktas mot verksamheter som uppvisar små brister, men som ändå måste 

åtgärdas. Huvudmannen är då ålagd ansvaret att åtgärda bristerna. Skolinspektionen gör sedan 

uppföljningar, för att undersöka om bristerna åtgärdats. Om bristerna inte blivit åtgärdade, kan 

Skolinspektionen besluta att förelägga huvudmannen med att åtgärda bristerna. Med 

föreläggande avses således ett krav på att huvudmannen åtgärdar bristerna. Det tredje steget 

utgörs av föreläggande med vite och den tidigare åtgärden kompletteras då med en 

straffavgift. Detta sker i sammanhang då huvudmannen inte åtgärdat bristerna inom en 

överenskommen tid.
14

 Det fjärde och sista steget innebär att bristerna är mycket allvarliga, 

och Skolinspektionen kan då ta beslut om att stänga skolan. Skolans 

undervisningsverksamhet avbryts då tills dessa brister blivit åtgärdade. En skola får dock 

endast hållas stängd i upp till sex månader. Är det däremot en privatägd/fristående skola kan 

Skolinspektionen dra tillbaka tillståndet och avveckla hela skolverksamheten. Kommunala 

skolor kan däremot inte läggas ner, men Skolinspektionen kan besluta om tvångsåtgärder som 

sedan drivs igenom och kostnaden för detta åläggs huvudmannen.
15

 

Den inspektion som bedrivs ska vara inriktad mot tillsyn på huvudmanna-, rektors och 

lärarnivå. En viktig förutsättning inom Skolinspektionens verksamhet är att dess ambition av 

ett barnperspektiv i samband bedömning och beslut. Denna utgångspunkt ska dels bidra med 

att elever stimuleras och ges förutsättningar för utveckling och lärande inom skolans 

verksamhet. Vidare ska man då även verka för att barnen skyddas från skada inom 

utbildningsväsendet. 
16

Via barnkonventionen betonas vikten av ett barnperspektiv, där barns 

bästa alltid ska komma i första hand oavsett samhällsinstitution.
17

 Det är då viktigt att vuxna 

tar hänsyn till barnet i dess strävan efter självständighet. I detta bemötande är det centralt att 

skolan och dess personal visar respekt i förhållande till barns personliga integritet, utveckling 

och åsikter. Via konventionen framkommer att ett barnperspektiv måste förekomma i alla 

frågor som berör barn och barns livsituation.
18

 Denna utgångspunkt ska således på tydligt sätt 

komma till uttryck i inom ramen för myndighetens verksamhet.  

                                                           

14
 Skolinspektionen 2012. Olika sorters beslut. Tillgänglig: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn—

granskning/Olika-sorters-beslut/#2. Hämtad:2012-04-06 
15

 Skolinspektionen 2012. Om bristerna är allvarliga. Tillgänglig: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn—

granskning/om-bristerna-ar-allvarliga/. Hämtad: 2012-04-06 
16

 Eklöf 2009, sid 48-49 
17

 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg, Perspektiv på en skola för alla, Studentlitteratur, Lund, 2004, sid 96-97 
18

 Ibid, sid 95 
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När det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning ska Skolinspektionen bidra till en ökad 

måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet inom utbildningssystemet. Granskning tillsammans 

med ett systematiskt arbete med uppföljning, utvärdering och åtgärder ska syfta till att 

stimulera skolutveckling.
19

 I detta arbete ska även skolorna involveras, detta framför allt 

genom självvärderingen. Inspektionen fyller även en central roll i arbetet med att säkerställa 

en likvärdig utbildning oavsett var undervisningen bedrivs.
20

 Vid en sådan inspektion 

granskas exempelvis om skolorna erbjuder en ändamålsenlig undervisning. Med detta avses i 

vilken utsträckning som undervisningen förhåller sig till de nationella målen.
21

 Vidare utreds 

hur elevers olika förutsättningar tas tillvara när det gäller att säkerställa att alla elever uppnår 

de nationella kunskapsmålen. I en studie som genomförts av Skolinspektionen har framför allt 

en brist blivit synlig via tillsynsarbete ute i skolorna. Skolinspektionen har då observerat att 

skolor brister i sitt uppdrag med att systematiskt följa upp elevernas kunskapsutveckling, 

d.v.s. att undersöka om eleverna lär sig det som undervisningen syftar till.
22

 

Skolinspektionen/BEO har även tilldelats uppdraget att granska enskilda skolor och 

kommuner, utifrån anmälningar som inkommit från föräldrar eller elever. Ett uppdrag som rör 

den här studiens inriktning. I dessa kan föräldrarna/barnen ge uttryck för brister eller 

missförhållanden i skolverksamheten. Efter att en anmälan inkommit till Skolinspektionen, 

startas en utredning som slutligen leder fram till ett beslut i ärendet. Utredningarna ska utgå 

från ett barnperspektiv, men ska även ge förutsättningar för att till garantera en trygg 

skolmiljö.
23

 Av intresse är då även att undersöka om skolorna/huvudmannen efterlever sitt 

uppdrag. De vanligaste bristerna som utreds av Skolinspektionen/BEO utgörs bland annat 

anmälningar om kränkande behandling, brist i betygssättning och bedömning, uteblivande av 

särskilt stöd och anpassning av undervisning efter den enskilda individen.  

Då en utredning inleds, tillsätts en handläggare till ärendet som tar kontakt med anmälaren för 

att inhämta eventuella kompletterande uppgifter. Därefter kontaktar myndigheten den 

ansvariga huvudmannen, för att inhämta yttranden i ärendena. Skolinspektionen/BEO lämnar 

då även en begäran om att få ta del av relevant dokumentation från skolorna. Denna 

dokumentation kan då utgöras åtgärdsplaner eller likabehandlingsplaner. Den information 

                                                           
19

 Skolinspektionen 2010. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? 

Tillgänglig: http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/uppfoljning-utvardering-

kunskapsutveckling/slutrapport-systematiskt-arbete.pdf?epslanguage=sv Hämtad: 2012-04-05, sid 19 
20

 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? 2010, sid 15-16 
21

 Eklöf 2009, sid 56 
22

 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? 2010, sid 18 
23

 Ekelöf 2009, sid 48 
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som lämnas till Skolinspektionen, får anmälaren ta del av och har då rätt att ge sina 

synpunkter kring dessa uppgifter. I vissa fall kontaktas anmälaren och huvudmannen vid 

upprepade tillfällen för att säkerställa att ärendet utretts på ett ordentligt sätt. Därefter fattar 

Skolinspektionen ett beslut som fastslår om skolan följt sitt uppdrag. Vid konstaterade brister, 

riktas då eventuella påtalanden eller sanktioner mot skolan och huvudmannen. 

Skolinspektionen utreder dock inte alla anmälningar. Det förutsätts bland annat att de 

eventuella brister eller missförhållanden som ligger till grund för anmälan, då har diskuterats 

och påtalats för skolan av den anmälande parten. Emellertid har anmälaren alltid rätt till ett 

beslut kring sin anmälan.
24

 

Vid Skolinspektionens bildande, inrättades Barn- och elevombudet som en del av 

myndigheten. BEO:s syfte är motverka kränkande behandling av barn och elever, och 

tillvarata deras enskilda rätt inom skolväsendet. De anmälningar som inkommer till 

Skolinspektion och behandlar frågor om kränkande behandling, utreds således av BEO. 

Skolinspektionen har däremot ansvaret för att granska om det förebyggande arbetet mot 

kränkande behandling förs på ett godtagbart sätt. Vid tillsynen av skolor granskas bland annat 

om likabehandlingsplanen/handlingsplanen mot kränkande behandling uppfyller vissa 

grundläggande krav. Denna bedömning sker då huvudsakligen utifrån skollagen.
25

  

Generellt sett såg Skolinspektionen en ökning av antalet anmälningarna inom samtliga 

anmälningsområden under 2010. Störst var frekvensen av anmälningar om kränkande 

behandling, där 1105 anmälningar upprättades under året. Bara på ett år hade andelen 

nästintill fördubblats då motsvarande siffra för 2009 var 603.
26 

4.2 Erfarenheter av 2010-års inspektion  

Skolinspektionen har publicerat olika rapporter gällande den inspektion som bedrivits under 

2010. I rapporten ”Olika elever-samma undervisning”, har skolinspektionen lyft fram de 

erfarenheter och resultat som framkommit via inspektionen. En aspekt som är intressant att 

lyfta fram här, är frågan kring särskilt stöd. Det framkom att särskilt stöd inte gavs i den 

utsträckning som eleverna behövde, vilket tydligt medförde brister i elevernas 

                                                           
24

 Skolinspektionen När du har anmält. 2012 Tillgänglig: http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/nar-

du-har-anmalt/ Hämtad: 2012-04-08 
25

 Eklöf 2009, sid 76-77 
26

. Skolinspektionen Anmälningar och beslut 2010. 2011Tillgänglig: 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Statistik/Anmalningar-och-beslut-2010/ Hämtad: 2012-04-12 
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kunskapsutveckling. Framför allt hade skolorna svårt att anpassa undervisningen efter varje 

elevs förutsättningar och behov. Det medförde att undervisningen inte anpassas så att alla 

elever hade möjligt ha uppnå målen. Stöd riktades oftast till eleverna som var i stödbehov, 

däremot påtalades brister i hur skolorna anpassade stödet efter elevernas individuella 

förutsättningar och behov. Bristerna härleddes då bland annat till att eleverna inte erbjöds det 

specialpedagogiska stöd som de är i behov av. Vid enstaka skolor saknades även särskilt stöd 

i samtliga skolämnen. Vidare påpekades även brister i skolors arbete med åtgärdsprogram. I 

detta avseende saknades redogörelser för vilka behov eleverna hade. I många fall var 

dessutom planerade och vidtagna åtgärder dåligt förankrade i de nationella målen. 

Åtgärdsprogrammen inriktades även alltför entydligt på vad eleven skulle åstadkomma för att 

uppnå målen, detta istället för tydliggöra det stöd som skolan kunde erbjuda eleven i denna 

strävan. Vidare uttrycktes att många skolor uppvisade brister, i förhållande till att bedriva en 

kontinuerlig utvärdering av de stödinsatser som erbjudits eleverna. Resultatet av det kunde bli 

ett missriktat stöd som inte fått avsedd effekt. Risken är då att eleverna tappar tilltron till den 

egna förmågan.27  

 

Skolinspektionen har publicerat ytterligare två rapporter där de redogör för situationen ute i 

skolorna. I den ena rapporten undersöks i vilken utsträckning som skolor arbetar systematiskt 

för att förbättra elevernas kunskapsutveckling.
 
Generellt sett var resultaten goda bland 

skolorna i landet. Däremot var de i många fall dåliga på att analysera bakgrunden till 

resultaten, speciellt på övergripande nivå samt för elever som saknade behov av stödinsatser. 

Skolinspektionen påtalade även brister när det gällde att bedriva ett systematiskt arbete samt 

utvärdera den egna skolverksamheten. Många skolor har fastställda och återkommande möten 

av olika slag, men få skolor kan uppvisa bestämda rutiner och gemensamma underlag för hur 

arbetet ska bedrivas för att stimulera elevernas kunskapsutveckling. Det framkom att analyser 

och diskussioner huvudsakligen varav muntlig karaktär, vilket föranledde att skolor uppvisade 

i sin dokumentation. Således var det svårt för skolorna att bevisa att detta arbete sker 

kontinuerligt.
28

 Det framkom dock att skolor var bra på att sätta åtgärder i samband med 

krissituationer, eller i situationer då allvarliga brister upptäckts. Däremot påvisades brister i 

skolornas långsiktiga utvecklingsinsatser, och sällan kunde de härledas till 

resultatsammanställningar eller analyser. Därtill utvärderas effekterna av 

                                                           
27

 Skolinspektionen Olika elever – samma undervisning. Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn 

och kvalitetsgranskning. 2010 Tillgänglig: http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/dokument/olika-

elever-samma-undervisning.pdf. Hämtad: 2012-04-23, sid 30-33 
28

 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? 2010. sid 6-7 
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utvecklingsinsatserna alldeles för dåligt, menar Skolinspektionen.
29

 Resultaten i rapporten 

visade även på att skolorna, i många fall hade en orealistisk bild av elevernas kunskapsresultat 

i förhållande till de nationella målen. Skolinspektionen menar att det kan vara en indikation på 

att skolor inte sammanställer elevernas resultat på gruppnivå, och på så sätt får svårt att ge en 

heltäckande bild av samtliga ämnen. Det framgick då att lärare i allt för stor utsträckning 

beskriver och analyserar elevresultaten på individnivå.
30

 

I den andra rapporten, som är mer relevant för den här studien, har Skolinspektionen 

undersökt skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling. Bland annat framkom att 

flera skolor hade bristfällig eller saknade kartläggning över kränkande behandling och 

trakasserier. Vidare uttrycker Skolinspektionen att det i varierad grad förekom kränkande 

behandling bland de inspekterade skolorna. Denna utgjordes då bland av situationer där elever 

utsätter varandra för kränkande behandling. Skolinspektionen menar att många skolor saknade 

metoder att förhindra kränkningar och trakasserier. Följden av det kunde bli att den kränkande 

behandlingen blev ett permanent inslag på skolan.
31

 Vidare framkom att elever i många fall 

känt sig kränkta av skolpersonal. I 7 av de 50 skolorna som inspekterats, angav elever att de 

utsätts eller hade utsatts för kränkande behandling från skolpersonal. Detta tillsammans 

vuxnas brist att på hantera situationer av kränkande behandling och trakasserier, får 

konsekvensen att elever i vissa fall hade ett mycket lågt förtroende för de vuxna, menar 

Skolinspektionen.
32

  

På en majoritet av de inspekterade skolorna saknades även årlig plan mot kränkande 

behandling. Det visade sig att gamla planer återanvändes efter vissa justeringar eller 

namnbyten. Via rådande lagstiftning finns krav på att årliga planer ska upprättas. Via dessa 

ska det framgå vilka mål som ska ligga till grund för det förebyggande arbetet. Detta arbete 

förutsätter en systematisk kartläggning av skolans behov. Via planerna kan då skolorna få 

kännedom om situationen och de behov som finns i den egna verksamheten. Skolinspektionen 

framhäver vikten av denna kartläggning, för att därigenom kunna bedriva ett effektivt arbete 

mot kränkande behandling. I detta arbete ska även eleverna involveras, för att på så sätt skapa 

en medvetenhet om den värdegrund som skolan vilar på, samt upprätta en rättskänsla bland 

                                                           
29

 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevers kunskapsutveckling?, sid 36 
30

 Ibid, sid 24 
31

 Skolinspektionen. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling. Skolinspektionen, Stockholm, 

2010, sid 6-7 
32

 Ibid, sid 26-27 
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eleverna.
33

. Vidare påpekades brister bland skolors rutiner när det gällde det åtgärdande och 

uppföljande arbetet för att få kränkningar att upphöra. I vissa fall var dessutom dessa rutiner 

dåligt förankrade bland skolpersonalen.
34

 

4.3 Tidigare forskning 

Skolinspektion och dess verkan är ett relativt outforskat område i Sverige såväl som på 

internationell nivå. Detta var något som bland annat kom till uttryck i samband med 

utbildningsinspektionsutredningen, då det beskrevs att den externa granskningen var 

begränsad.
35

 Framför allt har forskningen haft allt för stort fokus på kortsiktiga effekter av 

inspektion, något som dels kan förklaras med den komplexitet det innebär att utreda de 

långsiktiga effekterna. Vidare bör betonas att den forskning som bedrivits på internationell 

nivå, inte har undersökt de svenska inspektionsförhållandena. Däremot har internationell 

skolinspektion varit en inspirationskälla i samband av bildandet av Skolinspektionen och 

således har det varit relevant att granska erfarenheterna från den.  

Tidigare forskning har huvudsakligen varit fokuserad på skolinspektion på generell nivå. Den 

är främst inriktad mot olika förhållanden som är förknippade med inspektionsbesöken, och 

har då bland annat undersökt effekterna av dessa. Inför studien undersökte jag forskningsfältet 

och har inte hittat någon studie, som inriktats på skolanmälningar till inspektionsmyndigheter. 

Detta gäller så väl på nationell som på internationell nivå. På så sätt kan min studie ge 

förutsättningar för ny kunskap.  

 

På internationell nivå har bland annat den brittiska inspektionsmyndigheten Oftsed, försökt få 

till stånd en skolutveckling genom att involvera föräldrar. Myndigheten har då haft som 

ambition att offentliggörandet av inspektionsrapporter ska leda fram till att föräldrar 

engagerar sig och sätter press på skolan vid förekomst av brister. Forskning av Ehren och 

Visscher har dock kunnat påvisa att inspektionsmyndigheter generellt sett haft svårt att 

involvera föräldrar i frågor kring framför allt utbildningskvalitet. Inte heller tycks föräldrarnas 

skolval för barnen, vara baserade på information om utbildningens kvalitet. När föräldrar väl 

föreslår möjliga förbättringar, på skolorna rör detta vanligtvis undervisning-och 

                                                           
33

 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling. 2010, sid 28-30 
34

 Ibid, sid 21 
35

 Utbildningsinspektionen 2007, sid 11 
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lärandeprocessen, såsom kring skolans timplaner. Det är alltså i förhållande till andelen 

undervisningstimmar, som föräldrar ger uttryck för förbättringar.
36

 

Det finns forskning på internationell nivå som undersökt skolinspektion i bland annat 

Storbritannien, Nederländerna och USA. De har undersökt effekterna av den tilltagande 

inspektionen och de resultatindikationer, som blivit följden när marknadsmekanismer fått 

inflytande i utbildningssystemet. De har då inriktat sig på att undersöka vilka effekter och 

bieffekter som inspektionen givit upphov till.
37

 Det uttrycks att skolinspektionen generellt sett 

leder fram till handlingsplaner för förbättringar, något som kan ge förutsättningar för ökad 

kvalitet inom skolan. Det antas då att en extern utvärdering av skolan kan få en indirekt 

inverkan till skolutveckling. Skolbesöken framhävs då som det mest centrala verktyget för 

skolinspektionen. Genom inspektionsrapporterna får skolorna återkoppling på deras svaga 

respektive starka sidor.
38

 Vad som framgått är att lärare upplever inspektionen som givande, 

och generellt är lärare benägna att genomföra förändringar kort efter inspektionen. Detta 

framför allt i förhållande till hur de själva undervisar och organisera klasser. Lärarna gav även 

uttryck för att de upplevde att inspektionen, i viss mån kunde bidra till skolutveckling.
39

  

De effekter som forskningen kunnat urskilja av skolinspektion är oftast kortsiktiga. Vad som 

även framgått är att inspektionen även kan leda fram till proaktiva effekter bland skolorna. 

Dessa åtgärder utvecklas då någon djupare utredning detta i syfte att bli med favoriserade av 

inspektören eller inspektionsmyndigheten. Vidare påpekas att inspektionen kan föranleda 

oönskade bieffekter inom skolväsendet. En vanlig bieffekt är att lärare och rektorer utsätts för 

omfattande stress som en följd av inspektionen. Detta uppstår som en följd av 

skolinspektionens kontrollfunktion, och effekten kan bli att bedömnings validiteten och 

reliabiliteten i granskningen äventyras.
40

 I Tabell 1, som hämtats och översatts från De Wolfs 

                                                           

36 Ehren, M.C.M. & Visscher A.J. THE RELATIONSHIPS BETWEEN SCHOOL INSPECTIONS, SCHOOL 

CHARACTERISTICS AND SCHOOL IMPROVEMENT. British Journal of Educational Studies, 2008, 

Volume 56, Issue 2, s.205-227, sid 213 
37

 De Wolf, I.F & Janssens F.J.G. Effects and side effects of inspections and accountability in education: an 

overview of empirical studies. Oxford Review Of Education; 2007, Vol 33 Issue 3, s 379-396, sid 379  
38

 Ibid sid 381 
39

 Ibid, sid 385 
40

 Med detta avses då i vilken utsträckning som resultaten kan anses vara pålitliga och på så sätt ger en rättvis 

bild av skolförhållandena.  
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och Janssens artikel, visas intentionerna med inspektionsbesöken, men även några kända 

bieffekter: Följande har synliggjorts:
41

 

Tabell 1: Intentioner och bieffekter av inspektionsbesök och resultatsindikationer. 

Verktyg Intentioner Bieffekter 

Inspektionsbesök – Garantera utbildningskvalitén 

– Garantera mål-och 

resultatuppfyllelse 

– Utveckla utbildningskvalitén  

– Strategiskt planerade beteenden: 

”window dressing”, 

förvrängning, bedrägeri 

Oavsiktligt strategiskt beteende:  

– förberedelser inför inspektionen för 

tillmötesgående av inspektörerna, 

– Stress bland lärare och övrig personal. 

– Högpresterande skolor blir passiva i sitt 

utvecklingsarbete som en följd av 

resultaten och förlitar sig på att de gör ett 

bra arbete. 

Offentliga resultatindikatorer – Garantera utbildningskvalité 

– Garantera mål-och 

resultatuppfyllelse 

Strategiskt planerade beteenden: 

– Indikator bluff, Omformar 

elevunderlaget vid tester. 

Oavsiktligt strategiskt beteende:  

– Förberedelser inför testen, Fixering vid 

resultatindikationer, suboptimering. 
42

 

 

En svensk studie från 2008 har undersökt vilka effekter skolinspektion haft på elevers 

kunskapsresultat. Den har fokuserat på resultatutvecklingen bland elever i årskurs 9, före 

respektive efter det att inspektioner bedrivits vid 187 skolor runt om i landet. Resultaten är 

hämtade från 1998 till och med 2006. Resultaten från studien visar att inspektionen i princip 

varit verkningslös i förhållande till skolornas resultatutveckling. Endast vid 29 procent av 

                                                           

41 De Wolf & Janssens. 2007, sid 384 
42

Suboptimering innebär problem vid försök att nå bästa möjliga resultat för en enskild verksamhet då det bidrar 

till ett dåligt totalresultat för verksamheten som helhet.  
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skolorna kunde en förbättring i resultaten synliggöras, samtidigt som 46 procent av skolorna 

uppvisade en försämrad resultatbild.
43

 

Vad som framgått via forskning av Ekholm och Lindvall är att skolinspektion vare sig är 

konstruktiv eller destruktiv i sig. Däremot kan inspektionens resultat hanteras på ett 

konstruktivt eller destruktivt sätt. Om resultaten från inspektionen används på ett positivt sätt, 

kan de ge värdefull kunskap om skolans verksamhet, kvalitet och villkor. Således ger 

inspektionsunderlaget en möjlighet för skolan att få återkoppling på var skolan står rent 

kvalitetsmässigt.
44

 Vidare menar de att inspektionen måste bli bättre på att anpassa sig efter 

skolornas behov och tidsplanering, för att kunna stimulera till utveckling. Det finns en 

påtaglig risk att skolans verksamhet utvecklas och anpassas efter de kriterier och metoder som 

Skolinspektionen anger. Något som kan uttryck för lydnad gentemot den auktoritet som 

Skolinspektionen utgör. Detta samtidigt som det innebär en deprofessionalisering av 

skolpersonalen, som en följd av att professionell reflektion och bestämmande överlåts till 

myndigheten. En mer nödvändig utveckling är att skolan själva tar hand om 

inspektionsresultaten och förlitar sig på personalens yrkeskunskap. Därigenom kan skolan 

upprätta egna mål och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att utveckla verksamheten. Detta 

innebär snarare en lydnad mot det egna uppdraget, och kan leda till ökad professionalisering 

inom skolväsendet. Detta kan således ge förutsättningar för en ökad kunskap om det egna 

yrkesutövandet bland exempelvis lärare.
45

 

För att nå en önskad utveckling måste således skolpersonalen involveras i analys och 

tolkningsarbetet. Skolpersonalens vilja att utvecklas och förändras är en viktig förutsättning 

för att skolinspektionen ska bli framgångsrik. Tillsammans måste man arbeta fram strategier 

för vilka åtgärder som måste vidtas, samt identifiera vilka resurser som krävs för att nå dit. 

Om skolinspektion enbart fyller en kontrollfunktion och inte tar tillvara på de yrkeskunniga, 

finns risken att motsättningar uppstår. I detta fall kan självvärderingen fylla en central roll.
46

 

Forskningen betonar att skolutveckling huvudsakligen förverkligas efter skolors egna behov 

                                                           

43 Ekholm, Mats & Lindvall, Kerstin. Inspektioner – i tid och otid. Pedagogisk Forskning i Sverige, 2008 .13, 

42–59., sid 54 
44 Ekholm, Mats & Granström, Kjell. Skolutveckling med stöd av inspektion i Thornberg, R. och Thelin, K. Med 

ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling. Lärarförbundet, Stockholm. 2011, sid 98 
45

 Ibid, sid 103 
46

 Ehren&Visscher 2008, sid 211 
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och förutsättningar. Skolutvecklingen sker således huvudsakligen inom den egna 

skolorganisationen, men i denna utveckling bör även andra aktörer involveras.
47 

En av de mest omfattande undersökningarna av skolinspektion i Sverige, genomfördes 2006 

av Ekonomistyrningsverket (ESV). Studien inriktades på kommuner som blev inspekterade 

under hösten 2003-2004. Underlaget för studien har bland annat inhämtats via enkäter och 

intervjuer. ESV inriktade sig framför allt på politiker, rektorer och lärare som varit föremål 

för inspektionen. Respondenterna gav uttryck för att inspektionens huvudsakligen hade en 

kontrollfunktion, även om de också såg inspektionen som ett stöd för utveckling inom 

skolpraktiken. Detta stöd var dock inte tillräckligt. Det uttrycktes bland annat ett behov av 

mer resurser och riktat stöd till skolan, och därtill ansåg många att staten borde återta ansvaret 

för skolan. Det uttrycktes att stödbehovet var då störst efter inspektionens tillfällena på 

skolorna, menade respondenterna.
48

 Det framkom även att många lärare uppfattade 

inspektionen som ytlig, detta dels som en följd av ingen granskning skedde i 

klassrumsmiljön.
49

 Generellt sett var lärarna också den grupp som var mest kritiska till den 

inspektion som bedrivits av skolverksamheten. Skolledning och politiker var däremot mer 

positivt inställda till tillsynen. Här gavs även uttryck för att skolinspektionen kunde bidra med 

stöd i skolutvecklingen.
50

 

Majoriteten av respondenterna i enkäterna, svarade att de påbörjat eller att de skulle arbeta 

med alla de förbättringsområden som inspektionen påtalat. I detta avseende uttrycker ESV att 

inspektionen kan ge effekter under förutsättning att åtgärdsarbetet slutförs.
51

 Vidare gav 

studien uttryck för att många av de inspekterade skolorna redan hade kännedom om bristerna i 

verksamheten, men att inspektionen gav förutsättning för att skolorna snabbare kom tillrätta 

med bristerna.
52

 I studien riktades även kritik med anledning av att myndigheterna, var 

otydliga i sin precisering av vad som behövdes förändras. Förbättringsområdena som 

formulerades i inspektionsrapporterna uttrycktes i termer av ”behöver”, ”kan behöva 

                                                           

47 Berg, Gunnar. Upptäck och erövra frirummet - skolutveckling ett eget ansvar, i Berg & Scherp (Red) 
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utvecklas” eller ”finns utrymme för att utveckla”.
53

 Respondenterna i studien gav även uttryck 

för ett stort behov av rådgivning och stöd i utvecklingsarbetet i skolorna. De efterlyste då 

framför allt ett närmare samarbete med olika myndigheter, såsom Skolverket.
54

  

 

I boken ”Skolinspektion för bättre skolor” redogör Löwing och Bergeå för hur skolinspektion 

bedrivs och vad som sker i samband med tillsynen. Ur detta perspektiv kan det vara intressant 

och belysa de effekter som de lyfter fram utifrån deras studie. Här betonas att få utvärderingar 

gjorts i Sverige av skolinspektioners effekter. Författarna menar att de resultat som genererats 

snarare går att lyfta fram som allmänna uppfattningar.
55

 Vad som är intressant är att de lyfter 

fram inspektörernas egna uppfattningar av tillsynsuppdraget. De betonar bland annat 

omedelbara effekter i form av ett kunskapsspridande till föräldrar, elever och lärare om 

författningarnas innehåll och krav, samt vad som uppfattas som brister. När det gäller 

kortsiktiga effekter är det den verksamhet som tar vid efter inspektionen, nämligen arbetet 

med att komma till rätta med bristerna inom den tidgräns som anges av myndigheten. Vad 

beträffar långsiktiga effekter reserverar sig inspektörerna något och ger inget entydigt svar. De 

menar att det är lämpligt att externa granskare avgör detta via långa utvärderingsstudier. De 

försvar också den kostnad som är förenad med inspektionen, och menar att den enbart utgör 

någon promille i jämförelse den verksamhet som de ämnar stimulera utveckling i.
56

 
 

I ”Inspektera mindre – nätverka mer”, riktar Ekholm och Scherp kritik mot utvecklingen av 

tilltagande inspektion i Sverige. Det uttrycks att politiker och tjänstemän inom 

utbildningsdepartementet i allt för stor utsträckning försöker efterlikna inspektions 

förhållanden i Storbritannien. Med detta avses då framför allt hur politiker allt mer försöker 

anamma marknadskrafter inom skolväsendet, något som dels synliggörs via stimulerandet av 

konkurrens mellan skolorna.
57 De menar att en mer önskvärd utveckling vore att upprätta olika 

nätverk för svagpresterande skolor, där de kan lära sig av skolor som klarat sig bättre i de 

nationella kunskapsmätningarna. Ett exempel på detta är Rasing Achievement/Transforming 

Learning (RATL). Det är ett projekt vars syfte varit att stimulera till kort-respektive 

långsiktiga förändringar, och på så sätt stimulera skolorna till att uppnå bättre resultat i de 

nationella kunskapsmätningarna. På konferenser träffades skolledare, lärare och experter inom 
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det pedagogiska området, för att diskutera hur mer gynnsamma förhållanden skulle uppnås. 

Samarbetet resulterade bland annat i ökade kunskaper gällande hur skolorna skulle rikta 

insatser till elever i stödbehov. Projektet visade framför allt resultat kortsiktigt, då 75 % av 

skolorna visade förbättrade resultat bland eleverna, i förhållande till de nationella målen.
58

 

Ekholm & Scherp menar även att den kostnad på omkring 360 miljoner som regeringen satsar 

på skolinspektion, istället borde investeras i upprättande av skolnätverk och forskning.
59
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5 Metod 

5.1 Beskrivning av studien  

I studien har jag valt att undersöka anmälningar om missförhållanden och brister i 

skolväsendet. Det har skett via ett granskande av allmänna handlingar som finns upprättade 

vid Skolinspektionen. I dess framgår bakgrunden till anmälan, exempelvis då hur det 

uppfattats att barnet kränkts. Här redogör då även anmälaren för hur den uppfattar att skolan 

och dess personal brustit i sitt ansvar. Anmälan följs sedan av en utredning från antingen 

Skolinspektionen eller BEO, detta beroende på ärendeform. I denna kommer 

huvudmannen/skolans yttrande, gällande de anklagelser som riktats i anmälan. Handlingarna 

avslutas sedan med ett beslut med tillhörande motivering från myndigheterna.  

Som en följd av ämnesvalet har en kvalitativ forskningsansats valts för studien. Fokus i 

kvalitativ forskning riktas mot att upprätta beskrivningar av verkligheten via ord, och då oftast 

djupa skildringar av verkligheten i en social kontext. Förståelsen upprättas utifrån hur olika 

aktörer i miljön själva tolkar det sammanhang som de verkar i. I min studie har syftet varit att 

skildra vilka brister som påtalas via anmälningarna. Det tolkande som förmedlas av 

vårdnadshavarna via anmälan, ställs sedan mot huvudmannens/skolan, samt 

Skolinspektionen/BEO:s tolkade av förhållandena. Det är således även av intresse att 

synliggöra hur ärendenas fokus kan tolkas annorlunda av de olika aktörerna. Via detta 

förhållningssätt upprättas det som Alan Bryman framhäver som det mest fundamentala inom 

kvalitativ forskning, nämligen att utveckla en förståelse av den sociala verkligheten på 

grundval av hur deltagarna i en viss kontext tolkar denna verklighet.
60

 

Genom att tillämpa en kvalitativ forskningsansats har min ambition varit att  undersöka hur de 

olika aktörerna tolkar det sociala sammanhanget, dvs. förhållandena i skolan. Via de olika 

aktörerna ges då möjlighet att se skolan utifrån olika perspektiv. Jag har då sökt att förmedla 

en tillförlitlig bild av hur det kan förhålla sig, bland enskilda skolor i en viss specifik 

kommun. På så sätt kan även autentiska förhållanden i skolan synliggöras och bli föremål för 

undersökning. Bryman uttrycker just tillförlitlighet som central aspekt i kvalitativ forskning, 

dvs. att läsaren uppfattar resultaten som trovärdiga. När man då går på djupet är det angeläget 

att kunna synliggöra den process som lett fram till resultatet.
61 

Genom detta förhållningssätt 

eftersträvar forskningen att upprätta en förståelse för det som analyserats. Det är just här det 
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tolkande arbetet inrymmer en viktig roll, när det gäller att gå på djupet i materialet.
62

 Här ges 

då även utrymme för forskarens eget tolkande.  

En kvalitativ textanalys har således nyttjats i aktuella studien. Kvalitativ textanalys 

undersöker hur olika fenomen framställs, med utgångspunkt i olika former av texter. Med 

hjälp av detta förhållningssätt kan olika strukturer i sociala kontexter synliggöras och 

problematiseras. I denna metod har det mänskliga beteendet eller sociala förhållanden en 

grundläggande roll, och kan härigenom tolkas och bli underlag för analys.
63

 Textanalysens 

syfte är således att välja ut och förhålla sig till olika texter och den betydelse de ger av ett 

fenomen. I den aktuella studien synliggörs detta via de olika aktörerna gestlatar 

skolförhållandena. Det möjliggör att dessa tolkningar blir tillgängliga för utomstående aktörer 

och blir möjliga ställa mot varandra i samband med analys. Detta är en intressant aspekt då 

det synliggör hur skeenden i skolan kan tolkas på olika vis. De blir då även möjliga att sätta i 

ett större samband. Med detta avser jag då att eventuella brister kan vara av generell prägel, 

och kan således vara nödvändiga att lyfta fram.  

Textanalysen har sitt ursprung i hermeneutiken, som handlar om att läsa, förstå och skapa 

mening ur texter. Analysen kan då tolkas via textförfattarens avsikt med texten eller utifrån 

läsarens tolkande av densamma. Denna metod innefattar olika dimensioner som ger olika 

förutsättningar för analysen av texten. Den första dimensionen utgörs av analys av vilka 

innebörder som upphovsmannen eller textförfattaren, tillskrivit en viss specifik text. Det kan 

då syfta till att analysera bakgrunden till texten eller vilka uppfattningar som förmedlas. Den 

andra dimensionen inriktar sig mot textens form och innehåll, och då främst på dess språkliga 

och litterära innebörder. Den tredje dimensionen har sin grund i att tolka vilka innebörder som 

texten har i relation till ett sammanhang utanför själva texten. 
64

 I den aktuella studien har den 

tredje dimensionen varit mest aktuell. Detta synliggörs bland annat via vårdnadshavares 

perspektivtagande, då de påtalar eventuella brister eller missförhållanden inom skolväsendet. 

Anmälningarna som texter blir då meningsbärande genom att vårdnadshavarnas ståndpunkter 

förmedlas med deras egna ord. Dessa förhållanden blir då även möjliga att tolka för 

utomstående parter. Något som bland annat blir fallet vid Skolinspektionens utredningar och 

beslut. 
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Bryman uttrycker att kodning inbegriper ett centralt redskap vid textanalys.
65

 Detta synliggörs 

i studien via hur helheten i datan, brutits ner till delar för att underlätta analysen av materialet. 

Utifrån materialet har jag upprättat olika kategoriseringar, där diverse fenomen kunnat 

synliggöras. Här har det då bland annat belysts vem som står bakom anmälan, grunden till 

denna och vilka tolkningar de olika aktörerna gjort i ärendena. Här har då också varit av 

intresse att analysera, på vilka grunder som myndigheterna fattar sina beslut. Vidare har en 

central aspekt varit att undersöka förekomsten av barnperspektiv i samband med utredningar 

och beslut från Skolinspektionen/BEO. 

Som en följd av studiens metodval, har jag valt utgå från en induktiv ansats i samband med 

studien. Genom en induktiv ansats utformas relevanta slutsatser utifrån en mängd enskilda 

fall. Detta sker i studien utifrån de ärenden som behandlas i de allmänna handlingarna. Det är 

då utifrån resultatet av studien som teorier då genereras, dvs. de erfarenheter som gjort utifrån 

materialet leder fram till en slutsats.
66

 Via en induktiv ansats härleds således teorin från en 

forskningsprestation.  

5.2 Urval och avgränsning 

Urvalet utgörs av allmänna handlingar och behandlar skolor i den kommun som valts för 

undersökningen. Dessa handlingar finns arkiverade vid Skolinspektionen, och har således 

begärts ut inför studien. Jag har valt att avgränsa studien till anmälningar som är daterade till 

2010. Detta har varit nödvändigt med anledning av utredningstiden, som medför att ett beslut 

ibland kan fattas ett halvår senare. Hade således 2011 valts som underlag för studien, hade det 

sannolikt inte alla ärenden avslutats. Studien har även avgränsats i förhållande till att 

anmälningarna enbart omfattar grundskolor i en vis specifik kommun. Detta har varit 

nödvändiga avgränsningar, då urvalet annars skulle bli alldeles för stort. Underlaget för 

studien utgörs av totalt sett 22 anmälningar med efterföljande utredningar och beslut. 

Kränkande behandling utgör den vanligaste ärendeformen och omfattar elva anmälningar. De 

följs sedan av anmälningar som berör brister i stöd och information/samarbete. Dessa omfattar 

vardera fem fall. När det gäller besluten är de daterade i ett spann mellan 2010-2012. Då 

brister konstaterats har myndigheterna gjort uppföljningar för att kontrollera om nödvändiga 

åtgärder vidtagits. Skolinspektionen/BEO kommer då med ett nytt beslut, där de tar ställning 
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till om skolan kunnat påvisa bättring i detta avseende. Följande dokument har då också 

undersökts.  

Två ärenden från 2010 har dock redan makulerats av Skolinspektionen. Anledningen till detta 

har jag ingen kännedom om. Detta bidrog således till ett bortfall i underlaget för studien.  

5.3 Etiskt förhållningssätt 

I min studie finns det tydligt några etiska frågor att klargöra för. Alan Bryman redogör för de 

etiska principer som finns upprättade för svensk forskning.
 67

 Beträffande 

konfidentialitetskravet, uttrycks att personuppgifter kring individer som ingår i studien ska 

behandlas med största konfidentialitet. I samband med min begäran, gjorde Skolinspektionen 

en sekretessprövning, vilket innebar att alla personuppgifter ströks över i handlingarna. 

Således går det inte att härleda några individer till de aktuella fallen. Jag har även valt att 

avidentifiera ärendena genom att inte ange diarienummer, för det underlag som ligger till 

grund för studien. Jag har istället skapat egna ärendenummer för handlingarna. Detta med 

anledning av att vissa ärenden är känsliga till sin natur, och jag vill således undvika skada för 

inblandade parter. Därtill har jag inte angivit någon enskild skola med namn, för att ytterligare 

öka graden av konfidentialitet. Genom att de allmänna handlingarna inte omfattas av någon 

sekretessbelagd information, finner jag inte att studien på något sätt skulle kunna föranleda 

skada. Därtill orsakas inga intrång i den privata sfären för de inblandade individerna. 

Vad beträffar informationskravet har forskaren en skyldighet att informera berörda parter om 

studiens syfte. I underlaget för studien, förekommer inga personuppgifter kring dem som 

ingår, därför har jag inte kunnat informera dem. Däremot har Skolinspektionen informerats 

om studien och givit samtycke till studien. När det gäller samtyckeskravet så har deltagarna 

rätten att själva styra över sin medverkan. I detta fall råder liknande förhållanden som i fallet 

med informationskravet. Avslutningsvis framhävs nyttjandekravet. Här betonas att de 

uppgifter som samlas in endast får användas i forskningsändamål. Jag vill härmed understryka 

att jag enbart har för avsikt att nyttja de aktuella handlingarna för denna studies syfte. 
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6. Resultat 

Härmed vill jag förtydliga ärendegången i samband med inledning av utredning. När 

Skolinspektionen/BEO inhämtar yttrande beträffande skolverksamheten, kontaktas 

huvudmannen för skolan. Huvudmannen för en skola utgörs av den kommun som är ytterst 

ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och förordningar. När det gäller 

fristående/privata skolor företräds dessa av den stiftelse eller organisation som grundat 

verksamheten. Dessa yttranden kommer slutligen till uttryck i myndigheternas utredningar.  

I resultatkapitlet har jag valt att lyfta fram enskilda ärenden som upplevts som särskilt 

intressanta. Jag kommer även presentera de olika aktörernas gestaltningar av 

skolverksamheten, för att synliggöra vilka tolkningar de gör av förhållandena. En 

övergripande analys har gjorts av ärendena, och de har då delats in i olika kategorier beroende 

på ärendeform. Dessa kategorier har sedan legat till grund för rubriksättningen i följande 

resultatkapitel.  

6.1 Kränkande behandling 

I bedömandet av de enskilda fallen, utgår Skolverket och/eller BEO från de författningar som 

reglerar skolverksamheten. Skolinspektionen granskar vid sin tillsyn, att planen mot 

kränkande behandling/likabehandlingsplanen uppfyller vissa minimikrav. Detta i syfte att 

undersöka om skolorna lever upp till det det ansvar som fastställs via rådande lagstiftning. I 

frågor kring kränkande behandling, granskas fallen framför allt i förhållande till skollagen. 

Vid 2010 utgick man från den förgående skollagen, d.v.s. Skollag (1985:1100). Vid 

kränkande behandling utgår myndigheten bland annat från kapitel 14a, som fokuserar på 

åtgärder vid kränkande behandling. Här betonas bland annat vikten av ett förebyggande arbete 

i skolverksamheten via 8§. Via den framkommer att huvudmannen ansvarar för att säkerställa, 

att det årligen upprättas en plan som fastställer vilka åtgärder som är nödvändiga för att 

förebygga och förhindra kränkande behandling inom skolan. Planen ska även innehålla en 

redogörelse för hur dessa åtgärder ska påbörjas eller kunna verkställas. Dessa planer utgörs av 

likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot kränkande behandling.68 

I de olika anmälningarna som jag studerat går det framför allt att urskilja två olika former av 

ärenden. Detta är i förhållande till vilka som gjort sig skyldiga till kränkningarna. 
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Kränkningarna härleds då till elever eller till skolpersonal. Kapitlet följs nu av redogörelser 

för olika ärenden av kränkande behandling.  

Det första fallet är intressant då det ger sken av en konflikt mellan hemmet och skolan.
69

 En 

styvfar har då anmält att lärare och annan skolpersonal, utsatt styvsonen för kränkande 

behandling. Det ska ha skett vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället ska styvsonen varit 

inblandad i ett gräl med en annan elev. En elev, som styvfadern anser vara en bråkmakare. 

Enligt anmälaren ska en lärare enkelspårigt ha lyssnat till den andra eleven, och på så sätt inte 

få helhetsbild av situationen. Därefter ska läraren ha gått till attack mot styvsonen och greppat 

tag i hans hals och föst bort honom från platsen. Som en följd av detta ska eleven ramlat och 

slagit i huvudet, varpå eleven lämnades gråtandes.  

Vid det andra tillfället ska rektorn fått kännedom om att kränkande behandling riktats mot 

eleven. Rektorn kallade då till samtal där alla parter utom styvsonen deltog. Enligt anmälaren 

fick styvsonen därför inte möjlighet att ge sin bild av händelsen. Anmälaren uttrycker att 

andra elever ska ha bevittnat händelserna, men att skolan avsiktligt avstått från att samtala 

med dessa. Därtill ska en smutskastningskampanj från skolpersonalen ha riktats mot 

styvsonen. I denna tog rektorn lärarnas parti utan att ta hänsyn till elevens bästa. Det är nu 

konflikten mellan hemmet och rektorn blir tydlig, när den anmälande föräldern skriver på 

följande vis: 

”Vet att många med mig inte har mycket till övers för skolans rektor, då hon allmänt klassas 

som inkompetent. Finns fler oegentligheter som behöver komma fram.” 

Styvfadern redogör däremot inte för vad dessa missförhållanden skulle grunda sig i.   

BEO har sedan tagit upp fallet och inhämtat underlag från huvudmannen och utrett situationen 

på skolan. Huvudmannen nekar till att eleven varit utsatt för kränkande behandling på skolan. 

Därtill har omständigheterna blivit utredda och nödvändiga åtgärder har vidtagits därefter. Via 

utredningen har BEO inte kunnat finna omständigheter som tyder på att eleven utsatts för 

kränkande behandling av skolpersonalen. Vidare anser BEO att skolan efterlevt sina 

skyldigheter, genom att skolan utrett omständigheterna. Via BEO:s beslut fastlås vidare att 

huvudmannen följt bestämmelserna när det gäller skolans skyldighet att motverka kränkande 

behandling.  
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BEO ger däremot inte någon djupare presentation av utredningen, och det uppvisas inte något 

yttrande från skolan/huvudmannen. Därför synliggörs inte skolans bild av situationen. 

Myndigheten bemöter heller inte de anklagelser, som riktats från anmälaren. Detta kan 

således tyda på att anmälan varit föremål för en konflikt som uppstått mellan hemmet och 

skolan, och som framför allt är av personlig karaktär. Det är en tes som styrks via styvfaderns 

yttrande om rektorn. På så sätt kan anmälan använts som ett medel för att försätta rektorn i en 

obekväm sits.  

Det andra fallet utgörs av en anmälan mot en fristående skola, vars verksamhet inriktas mot 

elever med beteendesvårigheter.
70

 Som en följd av dessa förutsättningar är eleverna i behov 

av särskilt stöd. Den aktuella anmälan behandlade flera påstådda missförhållanden på skolan, 

vilket medförde att både Skolinspektionen och BEO och kopplades in. Jag kommer därför 

återkomma till denna skola i flera kapitel.  

En brist som behandlades i anmälan var just kränkande behandling. Vårdnadshavaren 

anmälde att sonen hade utsatts för fysiskt våld av en vikarierande lärare på skolan. Mammans 

åsikt var att situation inte motiverade våld, enligt nödvärnsrätten. Vikarien hade ombett sonen 

att stänga av sin mobiltelefon under ett undervisningstillfälle, något som inte skedde. Sonen 

började istället argumentera med läraren. Läraren reagerade kraftigt och blev arg och höll 

även för sonens mun. Detta samtidigt som läraren skrek till honom att hålla tyst. Därefter drog 

läraren sonen i håret, och lade med all kraft ner sonen på golvet. Som en följd av våldet fick 

sonen uppsöka läkarvård, enligt anmälaren, detta då han fått blåmärken och svullnader runt 

om på kroppen.  

Skolan har även yttrat sig om situationen och givit uttryck för att den följts upp i likhet med 

rutinerna i skolans likabehandlingsplan. Den aktuella läraren har då bland annat samtalat med 

eleven, i vilket syftet var att befästa positiva erfarenheter av konflikthantering hos eleven. 

Läraren ska därtill ha samtalat med mamman, för att ge sin version av det inträffade. Skolan 

medger att situationen kan tolkas som kränkande behandling ur moderns och sonens 

perspektiv. Däremot gör skolan en annan bedömning av situationen. Som en följd av tidigare 

erfarenheter av elevens beteende, anser man från skolans sida, att lärarens agerande varit 

nödvändigt för att förhindra en eskalerande våldssituation. Vidare uttrycktes att ärendet 

hanterats internt och även blivit form för en anmälan till arbetsmiljöverket. Orsaken till denna 

anmälan framgår dock inte i utredningen. Ett möte ska även ha genomförts efter händelsen där 
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rektor, vårdnadshavare, lärare, och elevvårdare medverkade. Här diskuterades bland annat den 

aktuella händelsen. Däremot finns ingen dokumentation från mötet, enligt Skolinspektionens 

utredning.  

Mamman fick möjlighet att kommentera skolans uppgifter. Modern uppgav då att att 

våldssituationen inte utretts eller följts upp tillräckligt noga. Därtill har inte hemmet 

informerats om de samtal som förts mellan skolan och eleven. Vidare hävdar mamman att 

bilden som skolan förmedlar av eleven är felaktig - sonen är inte våldsam. I samband med 

detta ska även mamman ha anklagat skolpersonal för att ha kränkt sonen verbalt.  

Skolinspektion uppger att de saknar en klar bild över av vad som skett. Förståelse finns för att 

man ibland måste agera fysiskt inom ramen för den bedrivna skolverksamheten. Däremot får 

man aldrig kränka en elev, oavsett situationens allvar. Skolinspektionen menar att skolan inte 

kunnat bevisa att lärarens handlade stod i proportion till elevens agerande. Läraren kunde 

även undvikit en våldsåtgärd, speciellt av denna karaktär. Skolinspektionen bedömer att 

lärarens handlande innebar att läraren utsatte eleven för kränkande behandling, enligt 

skollagens 14 a kapitel, 9§. Allvarlig kritik riktades således mot skolan. Skolinspektionen 

menar däremot att skolan har tagit situationen på allvar och utrett händelsen efter det 

inträffade. Skolinspektionen upplever dock att anklagelserna om verbala kränkningar, som 

vaga och har då inte kunnat styrkas.  

I samband med utredningen påtalades även brister i skolans likabehandlingsplan/plan mot 

kränkande behandling. Planerna saknade tydligt en ansvarsfördelning för kartläggningen över 

de insatser som krävs för att förebygga kränkande behandling. Det fanns heller ingen 

beskrivning över hur skolan skulle dokumentera händelserna, eller för gällande rutinerna vid 

uppföljande insatser och åtgärder. Skoinspektionen har heller inte fått ta del av den anmälan 

som gjorts till Arbetsmiljöverket. Skolinspektionen bedömer således att skolans plan mot 

kränkande behandling inte uppfyller författningens krav. Vidare påtalas att Skolinspektionen 

skulle följa upp beslutet för att undersöka om nödvändiga åtgärder vidtagits. Ärendet kring 

våldssituationen överlämnades sedan till BEO för vidare utredning. 

BEO utredde våldssituationen för att bedöma om det fanns grund för ett skadeståndsanspråk 

mot skolan. BEO delade Skolinspektionens bedömning, att skolan brustit i dess skyldighet att 

motverka kränkande behandling. BEO uttryckte att läraren gått för långt när denne begick 

våldsgärningen. Läraren hade tydligt kunnat välja andra handlingsalternativ, som inte 

utgjordes av våld. Som en följd av detta ålades huvudmannen ett skadeståndskrav enligt 14 a 
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kapitel 12§ i skollagen. En bidragande faktor var då elevens utsatta position, med anledning 

av funktionsnedsättningen. Skadeståndets syfte var således att kompensera eleven för 

kränkningen samt att avhålla från överträdelser av lagen. Via detta beslut framgår således att 

skolan haft allvarliga brister i sin verksamhet.  

I det tredje fallet, har en anmälan upprättats av en vårdnadshavare, med anledning av att 

dottern blivit utsatt för kränkande behandling av skolan.
71

 Skolan ska ha utestängt dottern från 

en studieresa till Stockholm, med motiveringen att eleven haft för många sena ankomster 

under läsåret.  

BEO har inhämtat ett yttrande från huvudmannen samt fått ta del av nödvändig 

dokumentation. I utredningen förmedlas dock varken skolans eller huvudmannens bild av 

händelsen. Däremot framgår att parterna har olika uppfattningar, gällande om eleven blivit 

utsatt för kränkande behandling eller inte. BEO konstaterar däremot att huvudmannen inte 

levt upp till bestämmelserna i 14 a kapitel 9§ i skollagen. Kommunen tilldelades därför en 

anmärkning. BEO:s bedömning var att skolans agerande varit föremål för bestraffning, då 

eleven utestängts från skolresan. BEO anser dock att kränkningen var ringa, vilket inte 

utgjorde någon grund för skadeståndsanspråk mot huvudmannen. 

I ett fjärde fall har en vårdnadshavare anmält att andra elever utsatt barnet för kränkande 

behandling.
72

 Dessa handlingar ska särskilt riktats från en elev. En av de första händelserna 

utgjordes av att eleven trycktes ner med huvudet före i en vattenpöl, varpå andra elever retade 

sonen för det inträffade. Sonen tog illa vid sig av händelsen och ville inte gå till skolan efter 

det inträffade. Vårdnadshavaren kontaktade klassläraren som förde informationen vidare till 

rektor och övriga berörda parter. Skolan kontaktades åter i december 2009 av 

vårdnadshavarna. Rektorn uppgav då att skolan skulle kalla till samtal i slutet av januari 2010. 

Föräldrarna tolkade detta som att fallet inte prioriterades, eller togs på allvar av skolan. 

Mamman uttryckte att skolan vidtagit åtgärder, men dessa har inte varit tillräckliga för att få 

stopp på den kränkande behandlingen. Klassläraren ska bland annat försökt samtala med 

barnen och vidtagit åtgärder, för att få till en bättre stämning i klassen. Dessa åtgärder har i 

princip varit verkningslösa och flera situationer av kränkande behandling har inträffat trots 

detta, menar mamman. 
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Vid ett tillfälle ska skolan inte informerat hemmet om en situation av kränkande behandling. 

När mamman vid ett senare tillfälle kontaktade skolan, gavs det uttryck för att sonen 

emellanåt själv agerade olämpligt gentemot sina klasskamrater. Upprepade händelser ska 

inträffat efter detta. Vid månadsskiftet mellan februari och mars kontaktades hemmet av en 

lärare som meddelade att skolan ville kalla till ett möte. Mamman upplever att det var först 

då, som skolan började ta ärendet på allvar. Skolan uppgav under mötet att man hade 

tillräckliga resurser för att säkerställa en trygg skolmiljö för eleven. Vidare ska skolans 

antimobbnings-team ha kopplats in, och enskilda samtal inletts med de inblandade parterna. 

Det var även nu som skolan gav uttryck för att det kunde tolkas som ett ärende av kränkande 

behandling. I anmälan redogjorde även mamman för att skolan brustit i sitt uppdrag genom 

avsaknaden av en likabehandlingsplan på skolan. 

BEO har sedan inhämtat underlag från huvudmannen. När det gäller skolans syn, gavs det 

uttryck för att händelserna som föregått anmälan var en del av socialiseringsprocessen i 

klassen. Det var även en utgångspunkt man utgick ifrån inledningsvis på skolan. När man 

dock fått kännedom om elevens situation, utreddes ärendet och situationen följdes sedan upp 

av klassläraren, skolsköterskan och rektorn. Den utredning som skolan bedrivit ska ha utgått 

från elevens psykosociala situation. Från skolans sida betonades att skolan haft kontinuerlig 

kontakt med hemmet. Därtill ska skolan ha inrättat extra resurser i klassen, för att på ett bättre 

sätt kunna arbeta förebyggande med situationen. Vidare ska veckovisa avstämningsmöten ha 

inletts med eleven, och vidare ska skolan ha bjudit in familjen till utvecklingssamtal. Väl där 

diskuterade parterna hur man skulle göra skolsituationen så trygg som möjligt för eleven. När 

skolan observerade nya fall, inleddes en ny utredning och då kopplades även antimobbnings-

teamet in i arbetet. Via skolans utredning fastslogs att det inte gick att påvisa kränkande 

behandling. Det konstaterades dock att eleven behövde mer tid till vuxenstöd, för att kunna ge 

uttryck för sina känslor i uppkomna situationer. Vidare skulle eleven erbjudas att arbeta i ett 

rum med färre elever, vilket även gav utrymme för mer vuxenkontakt. De inblandade eleverna 

skulle även erbjudas veckovisa samtal med skolpersonal, och vårdnadshavarna skulle 

kontinuerligt informeras om utvecklingen. Elevvårdskonferenser har efter detta bedrivits. 

Efter vidtagna åtgärder upplever skolan, att eleven blivit lugn och trygg i skolan. En 

likabehandlingsplan finns på skolan, vilken skolan skickade till vårdnadshavarna under 

samma dag som den begärdes ut.  

I BEO:s beslut riktades påtalanden kring skolverksamheten, men inga åtgärder riktades mot 

skolan. Bristerna fanns i skolans likabehandlingsplan, och var i förhållande till vilka slutsatser 
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som kan dras vid kartläggningen av situationen i verksamheten. Vidare saknades mål för de 

insatser som skulle genomföras under året för att förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Det påtalades även brister i ansvarsfördelningen i detta avseende, samt 

hur informationen om akuta och uppföljande insatser skulle dokumenteras. BEO betonade då 

att skolan måste komma tillrätta med dessa brister. I övrigt upplevde BEO att skolan hade 

utrett uppgifterna om kränkande behandling och vidtagit nödvändiga åtgärder när de fått 

kännedom om elevens utsatta situation. Detta synliggjordes dels via individuella samtal, och 

när problemen bestod, så trappades åtgärderna upp. Något som bland annat framgick via hur 

antimobbnings-teamet kopplades in samt de bedrivna elevvårdskonferenserna. Därtill 

upprättades dokumentation för händelserna. Dessa följdes upp och skolan utvärderade 

kontinuerligt de vidtagna åtgärderna. Därför vidtog BEO inga åtgärder och ärendet avslutades. 

BEO tar däremot inte ställning till huruvida det skett någon kränkande behandling. Något som 

är anmärkningsvärt. 

Ett femte fall utgörs av en situation av kränkande behandling, som fick kritiska följder för 

offret.
73

 Med anledning av ärendets natur, har det avidentifieras i så stor utsträckning som 

varit möjligt. Fallet har inte tillkommit Skolinspektionen via en vanlig anmälan, utan har varit 

föremål för ett telefonsamtal mellan Barn-och utbildningschefen i kommunen och en 

representant för Skolinspektionen. En redogörelse har då lämnats med anledning av allvarliga 

tecken på kränkande behandling vid en skola i kommunen. Under den aktuella skoldagen var 

eleven på utflykt med sin klass i närheten av skolan. Eleven och några klasskamrater avvek 

tidigare från klassen, och begav sig tillbaka till skolan. Eleverna lekte tillsammans och 

lyckades komma in i skolans idrottshall, som vid tidpunkten var tom och fri från skolpersonal. 

Väl där ska leken ha urartat och den aktuella eleven bands då fast i ribbstolar med hjälp av 

hopprep. Där lämnades eleven kvar av de övriga eleverna, som sedan lämnade lokalen. 

Eleven tog sig själv loss från ribbstolarna, men ska ha drabbats av självdestruktiva tankar, 

som en föld av händelsen. Vid två tillfällen senare under skoldagen, försökte eleven ta sitt 

eget liv. Således blev följderna av det inträffade väldigt allvarliga. Det framgick dock inte om 

det tidigare förekommit någon kränkande behandling mot eleven.  

Kommunen och skolan såg mycket allvarligt på det inträffade och inrättade ett omfattande 

stödarbete gentemot eleven. Stöd erbjöds även till övriga inblandade elever. Bland annat ska 

skolpsykolog, landstinget och barn-och ungdomspsykiatrin varit en del i detta stöd. 
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Kommunen gjorde även en anmälan till Arbetsmiljöverket. Vidare uttrycktes att eleven efter 

omständigheterna mår bra har kunnat återgå i undervisning. Ärendet skulle sedan följas upp 

av kommunen och rektorn, och huvudmannen skulle återkomma med en redogörelse av 

vidtagna och planerade åtgärder med anledningen av situationen.  

Huvudmannen har sedan återkommit med en redogörelse till Skolinspektionen, över vidtagna 

och planerade åtgärder med anledning av händelsen. Utifrån dessa bedömer Skolinspektionen 

att kommunen utrett fallet, givit nödvändigt stöd till parterna och vidtagit åtgärder för att 

säkerställa en trygg skolmiljö. Det framgår även att Skolinspektionen varit i kontakt med 

Arbetsmiljöverket, för att ta del av ståndpunkt i ärendet. Arbetsmiljöverket vidtog dock inga 

åtgärder i ärendet. Skolinspektionen har beslutade därför att avsluta ärendet. Genom detta 

beslut, tolkar jag att det som, att beslutet fattats med hänsyn av respekt inför eleven. En vidare 

utredning hade sannolikt kunnat förorsaka större skada för eleven. Det är även tydligt att 

aktörerna försökt tysta ner ärendet, så det inte blivit form för skriverier i media och således 

blivit form för allmän kännedom. Därtill har huvudmannen vidtagit nödvändiga åtgärder, som 

inte motiverar någon ytterligare utredning. 

När det gäller kränkande behandling har studien visat att den förekommer från såväl elever 

som från skolpersonal. I samband med dessa ärenden står oftast ord mot ord gällande vad som 

verkligen skett. Meningsskillnaden synliggörs även när det gäller vilka insatser som skolan 

vidtagit i förebyggande syfte, samt de åtgärder som skolan utfört i förhållande till de 

inblandade parterna. I vissa fall har Skolinspektionen/BEO påtalat brister bland skolornas 

likabehandlingsplaner och/eller handlingsplaner mot kränkande behandling. Skolor uppvisar 

då brister när det gäller upprättandet av konkreta mål för de insatser som ska genomföras för 

att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ansvarsfördelningen i 

detta arbete har även varit oklar. I vissa fall har det även saknats dokumentation för rutiner vid 

akuta insatser. Detta kan innebära att skolpersonal saknar kännedom om hur de ska agera i 

och hantera krissituationer. Däremot framkom att skolor och huvudmannen generellt sett 

vidtar kraftiga åtgärder vid kännedom om akuta fall. Dessa tycks främst ske via muntliga 

överenskommelser på skolan, vilket föranleder svårigheter att bevisa vad som gjorts och 

åstadkommits via insatserna. 

Vad som även framgått är att BEO i vissa fall, haft svårt att avgöra om det förekommit någon 

kränkande behandling. Detta som följd av att ingen entydlig bild förmedlats av parterna. Det 

mest anmärkningsvärda är den omfattning av kränkande behandling som riktats från 
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skolpersonal mot elever. Vad som även framgått är att enstaka skolor saknat rutiner för sådana 

situationer. Vid ett fall har dessutom den kränkande behandlingen från en lärare försvarats av 

skolan. Detta tyder på en viss kollegial lojalitet där skolpersonalen tar varandras parti, istället 

för att se till offret och den skada som föranletts av den kränkande behandlingen. I det 

aktuella fallet var överträdelsen så grov att skadeståndsanspråk riktades mot huvudmannen. 

Således är det anmärkningsvärt hur våld mot barn kan motiveras från skolans sida. Speciellt 

då skolan som institution, ska verka för barns bästa. 

Att skolor brister i dessa avseenden är något som även framkommit via en rapport från 

Skolinspektionen. Den målsättning om nolltolerans som ska finnas ute i skolorna, efterlevs 

inte. Det innebär att rätten till en trygg skolmiljö inte garanteras för eleverna.
74

 I rapporten 

framgår att elever i varierad grad kränker varandra ute i de granskade skolorna. Många skolor 

lyckas heller inte få ett bestående stopp på kränkningarna, och vidtagna åtgärder blir i många 

fall utan verkan. Risken är då att den kränkande behandlingen blir en permanent del i 

skolmiljön. Vidare framkom att kränkande behandling och trakasserier ibland bagatelliseras 

av skolans personal, och då ses som en självklar del av skolans vardag.
 75

 Denna 

bagatelliserande inställning till kränkande behandling, synliggjordes även i min studie. I ett 

fall uttryckte skolan att det var en del av socialiseringsprocessen i klassen. Att bortse från 

kränkande behandling på detta vis är självfallet kritiskt och ger visa indikationer på att frågan 

inte tas på fullt allvar. I likhet med min studie påpekar Skolinspektionen förekomsten av 

kränkande behandling från skolpersonal. Skolinspektionen ser särskilt allvarligt på detta med 

anledning av elevernas beroendeställning i förhållande till vuxna. Vidare menar 

Skolinspektionen att det är kritiskt, då det tydligt strider mot de yrkesetiska principer som 

finns upprättade för lärarkåren. Genom dessa principer betonas vikten av att de vuxna skyddar 

barnen från alla former av övergrepp. Rapporten visar även på att det i många skolor saknas 

rutiner för sådana situationer.
76

 En påtaglig risk är då att barnen på sikt kan tappa tilltron till 

de vuxna. Detta som en följd av att vuxna exempelvis utsätter barn för kränkande behandling. 

Det är även en risk i situationer då skolorna saknar metoder för att få ett bestående stopp på 

den kränkande behandlingen.77 

Skolinspektionen har även påpekat att många skolor har bristfälliga, eller än värre saknar 

planer mot kränkande behandling. Detta innebär att skolorna inte följer det uppdrag som 
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fastställts via rådande lagstiftning och förordningar. Samtidigt är skolorna bristfälliga i att 

utvärdera och analysera det arbete som bedrivits inom ramen för dessa planer. Planerna 

erbjuder förutsättningar för att vara ett verktyg i det förebyggande och förhindrande arbetet 

mot kränkande behandling. Vidare menar Skolinspektionen att de ger förutsättningar för att 

gemensamt upprätta en medvetenhet och kunna reflektera över hur olika situationer ska 

hanteras på skolan.
78

 Dessa brister har även synliggjorts i min studie och det är 

anmärkningsvärt i den utsträckning som skollagen åsidosätts. Skollagen fastslår att varje fall 

av kränkande behandling ska utredas och att nödvändiga åtgärder vidtas med utgångspunkt 

från utredningarna. I studien påtalades brister kring dessa rutiner, vilket föranlett att enstaka 

skolor inte kunnat förebygga eller hantera situationer av kränkande behandling. Problemen 

tycks vara relativt omfattande, och det är anmärkningsvärt att ingen förbättring har 

åstadkommits bland skolorna. Detta innebär ett visst åsidosättande av barnens rättigheter 

något som kan få kritiska följder, för den enskilde individen som utsätts för kränkningarna.  

 

6.2 Brist i förhållande stödåtgärder 

I denna ärendeform är enbart Skolinspektionen involverade vid utredning. I Utredningarna 

kartläggs om elever erbjudits det stöd som de varit i behov av för att klara av skoltillvaron. I 

samband med detta utgår man från skollagen, via 1 kapitlet § 2 och 4 kapitlet § 1. Här framgår 

det att undervisningen ska ta hänsyn till elever i särskilt stödbehov i skolarbetet. Vidare utgår 

Skolinspektionen från bestämmelser i grundskoleförordningens femte kapitel. 

Utgångspunkten är då exempelvis § 1, där rektorers ansvar för utarbetandet av 

åtgärdsprogram betonas. I åtgärdsprogrammen ska det framgå vilka behov eleven har, hur de 

ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
79

 

I det första ärendet har en vårdnadshavare anmält att en elev med koncentrationssvårigheter 

inte erbjudits det stöd som eleven varit behov av i sin skolsituation.
80

 Som en följd av detta 

har eleven mått dåligt, känt sig marginaliserad och upplevt sig endast vara till besvär. 

Mamman hävdar även att skolan inte utfärdat några åtgärdsprogram för eleven. Därtill har 

andra former av planeringar varit undermåliga och har inte resulterat i en bättre 

studiesituation, menar mamman. Större delen av elevens skolarbete har därför skett i hemmet, 

                                                           
78

 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling. 2010, sid 28-30 
79

 SFS 1985:1100.  
80

 Ärendenummer 2010:06 



32 

detta som en följd av den rådande skolsituationen. Mamman uttrycker att föräldrarna ensamt 

bidragit till att eleven uppnått kunskapsmålen. Föräldrarna har exempelvis själva fått leta efter 

lämplig studielitteratur och andra pedagogiska medel i undervisningen av sonen. Skolan ska 

ha fattat beslut om att eleven skulle undervisas i mindre grupp, och därtill få stöd av 

speciallärare. Så blev dock inte fallet, enligt mamman.  

Vidare gavs uttryck för skolan saknat tillräckliga resurser för att stimulera elevens lärande. 

Tio möten ska ha bedrivits mellan parterna, men dessa har varit ostrukturerade och kaotiska. 

Samarbetet mellan skolan och hemmet har heller inte fungerat. Lärare och rektor har bland 

annat kontaktats för att få till stånd en förändrad studiesituation, men ingen förbättring ska ha 

uppstått. Bristerna i skolans åtaganden ska dels ha blivit synliga i engelska-ämnet, där eleven 

ska haft som svårast att uppnå målen. Sonen har ingått i sin ordinarie klass i undervisningen, 

detta ett trots beslut om placering i en särskild undervisningsgrupp. Skolan ska ha upprättat 

viss planering för eleven, men den har inte följts upp och sonen har därtill inte fått något 

material anpassat efter sina behov. 

Skolan hävdar däremot att ärendet hanterats korrekt och att skolan försökt upprätta ett 

fruktbart samarbete med hemmet. Skolan har inför årskurs 7 fått ta del av tidigare 

åtgärdsplaner för eleven, och anpassat undervisningen efter hans förutsättningar. I samband 

med skolstarten ska skolan ha genomfört olika diagnostiska prov för eleven. Då konstaterades 

elevens stödbehov, och eleven fick då viss undervisning förlagd i mindre grupp tillsammans 

med speciallärare. Eleven ska även fått stöd med att strukturera upp tydliga och konkreta mål 

för sitt skolarbete. Dessa har sedan kontinuerligt följts upp av berörda parter, för att undersöka 

om någon förbättring åstadkommits. 

Under skolgången har eleven även haft assistenthjälp, för att underlätta elevens strukturering 

av skoldagarna. Något som varit nödvändigt då eleven haft problem med det sociala 

samspelet, vilket föranlett konflikter i interaktion med andra elever. Parallellt med 

skolinsatserna har samtal förts med hemmet. Vid dessa tillfällen diskuterades nya insatser för 

eleven. Eleven erbjöds då stödundervisning i fler ämnen, och eleven gavs då även en dubbel 

uppsättning av läroböcker. Vidare ska ett schema ha utarbetats för eleven, som skulle 

underlätta elevens orientering i skolvardagen. Skolan menar vidare att deras insatser, tydligt 

synliggörs via deras kontinuerliga arbete med åtgärdsprogram. I samband med arbetet med 

åtgärdsprogram, har skolan varit flexibla och involverat vårdnadshavarna. Efter vidtagna 

åtgärder, upplever de att eleven fungerar bra i skolan rent socialt. Eleven har dock fortsatta 



33 

koncentrationssvårigheter, vilket föranleder ojämna arbetsinsatser. Däremot bedömer skolan 

att eleven har möjlighet att uppnå kunskapsmålen i samtliga ämnen under sin återstående tid 

vid skolan. För att uppnå detta presenterar man framtida åtgärder, i form av bland annat en 

utbyggnad av specialundervisningen på skolan. Det ska föranleda en utveckling i samarbetet 

mellan skolspersonalen i samverkan om eleverna. Eleven skulle även tillgodoses 

assistenthjälp i fler skolämnen.  

Efter utredning har Skolinspektionen i ärendebeslutet inget att anmärka på mot huvudmannen, 

vad beträffar ansvaret för särskilt stöd. Skolinspektionen konstaterar att det finns motstridiga 

uppfattningar, gällande vilket stöd som fungerar bäst för eleven och därtill även omfattningen 

av denna. Skolinspektionen betonar dock vikten av ett systematiskt arbete med 

åtgärdsprogram. Bland annat utgör åtgärdsprogrammen en skriftlig bekräftelse av de 

stödåtgärder som planerats och som vidtagits. Utredningen har även kunnat styrka att skolan 

varit medvetna om elevens särskilda stödbehov. De har även kunnat visa på konkreta åtgärder 

som inrättats utifrån elevens behov. Eleven har dels gjort framsteg av dessa insatser, men 

skolan har även reviderat åtgärder varit verkningslösa. Eleven har trots detta haft svårt att 

uppnå kunskapsmålen i samtliga skolämnen. Skolinspektionen uttrycker därför vikten av att 

skolan kontinuerligt utreder och utvärderar de åtgärder som inrättas. Detta arbete är 

grundläggande för att kunna bedöma vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta. Här 

betonas även att huvudmannen är huvudansvarig för att säkerställa att elever tillgodoses det 

stöd som de är i behov av. 

Vad som däremot går att urskilja är att samarbetet mellan skolan och hemmet behövs 

förbättras. I högre grad kan föräldrarna göras delaktiga i utformandet och utvärderingen av 

stödåtgärderna. Därtill ska föräldrarna kontinuerligt informeras om elevens studiesituation. 

Vid sidan av detta har Skolinspektionen inget att anmärka på gentemot huvudmannen.  

 

I det andra fallet har en vårdnadshavare anmält dotterns skola för att eleven inte fått sitt 

stödbehov tillgodosett.
81

 Mamman uttrycker också att elevens åtgärdsprogram varit 

verkningslösa. Grunden för dotterns stödbehov är ett funktionshinder, som förutsätter speciell 

stimulans i tillvaron. Enligt mamman har dottern farit illa i skolan under en längre tid, vilket 

fått psykiska konsekvenser eleven. Enligt mamman har dessutom rektorn på skolan, lämnat 

besked om att skolan inte har resurserna för att stimulera elevens behov. Dottern har istället 

                                                           
81

 Ärendenummer 2010:07 



34 

blivit erbjuden en placering i en specialklass vid en annan skola. Mamman avböjde dock detta 

erbjudande, då dottern inte hade några sådana behov. Som en följd av skolans handlande i 

ärendet, känner sig familjen kränkta. En spricka i samarbetet har även uppstått mellan skolan 

och familjen. Mamman redogör även för att möten ska ha bedrivits mellan skolan, barn-och 

ungdomshabiliteringen och socialtjänsten. Dock framkommer inte vad som beslutats vid dessa 

tillfällen.  

Skolan menar att elevens stödbehov utretts grundligt och eleven har då fått sina behov 

tillgodosedda efter dessa förutsättningar. Åtgärdsprogram har utarbetats och en kontinuerlig 

kontakt har förts med hemmet. Utifrån åtgärdsprogrammet kunde skolan styrka vilka 

stödåtgärder som erbjudits eleven. Eleven har då bland annat fått stöd via resurspersonal, som 

funnits vid elevens sida i skolan. Skolan betonar även att vårdnadshavaren varit delaktig i 

utarbetandet av åtgärdsprogram. I dessa fastställs elevens styrkor och behov, samt vilka mål 

som ska uppnås på kort och lång sikt. I dessa framgår även vem som ansvarar för dessa 

åtgärder, samt hur och när utvärdering ska ske av dessa. Vidare uttrycks att skolan 

kontinuerligt utreder hur stödbehoven kan tänkas förändras. Skolan redogör även för att 

mamman involverats i samband med utfärdandet av nya åtgärdsprogram. Tillsammans har de 

då diskuterat förhållandena och vissa åtgärder har då avslutats, samtidigt som nya åtgärder 

inrättats. Skolan har även gjort en pedagogisk bedömning av elevens stödbehov, något som 

skedde i samband en ansökan, om att eleven skulle placeras i en särskild undervisningsgrupp.  

Skolan uttrycker att skolarbetet fungerat bra för eleven, men att hon haft svårt i samarbetet 

med andra elever. Det är just i det sociala samspelet som eleven behöver extra stöd. I 

interaktionen med andra kan missförstånd uppstå, vilket kan ge upphov till konflikter. Av 

denna anledning har skolan anställt ny personal, som ska finnas med eleven i såväl 

undervisning som på raster. Det var även tänkt att denna personal ska vara en kontaktlänk 

mellan skolan och hemmet.  

Med bakgrund av vad som framkommit i utredningen, har Skolinspektionen inget att anmärka 

på mot huvudmannen, gällande författningarnas krav gällande särskilt stöd. Skolan har varit 

medvetna om elevens behov sedan skolstarten, och åtgärdsplaner har då upprättats efter dessa 

förutsättningar. Skolinspektionen konstaterar vidare att vårdnadshavaren involverats i 

utarbetandet av åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen har då tydliggjort elevens behov och 

styrkor, samt vilka mål som ska uppnås. Samtidigt framgår vilka åtgärder som skolan vidtagit 

och vem som bär ansvaret för dessa. Vidare framgår hur utvärdering av vidtagna åtgärder ska 
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genomföras. Skolinspektionen framhäver dock att skolan och vårdnadshavaren har olika 

uppfattningar om hur information och samverkan har fungerat mellan parterna. 

Skolinspektionen vill i detta avseende, betona vikten av att skolan även fortsättningsvis för en 

kontinuerlig dialog med elevens vårdnadshavare.  

I det tredje fallet har en vårdnadshavare anmält skolan, för att de inte tillhandahållit det stöd 

som vårdnadshavaren funnit lämpligt för barnet.
82

 Eleven är då i behov av särskilt stöd som 

en följd av en utvecklingsstörning. I alla år har sonen varit placerad i ordinarie verksamhet, 

där han interagerat med sina kamrater. Kamraterna har då stimulerat sonen till utveckling på 

flera plan, menar mamman. Föräldrarna hade en fritidshemsplacering för sonen fram till i 

augusti 2010. I slutet av augusti fick familjen ytterligare tillskott, och eleven fick då inte 

längre gå kvar vid fritidshemmet. Detta med anledning av en föräldraledig förälder. Som en 

följd av detta ansökte familjen om dispens. Detta som en följd av att mamman inte hade 

möjlighet, att tillgodose sonens behov av lek och kontakt med andra barn. Eleven tilldelades 

då dispens t.o.m. oktober 2010.  

Huvudmannen beviljade i november en fritidshemplats vid en annan skola. Föräldrarna var 

inte nöjda med denna placering och överklagade beslutet. Vårdnadshavarna ville fortsatt ha 

sin son vid den förgående skolan. Detta var en följd att den var placerad i närheten av hemmet 

samt att barnets vänner var placerade där. Mamman riktade framför allt kritik mot rektorn på 

skolan, som inte gjort tillräckligt för att tillgodose elevens behov. Rektorn ville istället flytta 

eleven till specialverksamhet, vilket då var en LSS-verksamhet. Familjen uttryckte att inga 

sådana behov fanns, utan de ville ha barnet placerad i en ordinarie verksamhet. Rektorn ska 

dock enbart ha erbjudit eleven specialundervisning vid den andra skolan. Mamman menar att 

rektorns beslut medför att barnet blir isolerat i hemmet, utan möjlighet till lek med jämnåriga. 

Mamman ger även uttryck för att rektorn gjort sig skyldig till diskriminering genom sitt 

handlande. Detta då rektorn inte tillgodosett de nödvändiga insatser som familjen efterfrågat. 

Från skolans sida uttrycktes, att eleven vid inskrivning hade ett särskilt tillsynsbehov. Barn-

och ungdomshabiliteringen redovisade i januari 2010 en utredning, där det fastslogs att 

särskolans träningsklass var en lämplig placering för barnet. Som en följd av att en 

närliggande skola hade en sådan verksamhet, var det ett naturligt alternativ för eleven. 

Föräldrarna lämnade dock in en dispens om fortsatt undervisning vid skolan. I samband med 

detta ska ett möte ägt rum mellan personalgruppen och rektorn. Vid mötet utvärderades 
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elevens situation, dess roll i elevgruppen och möjlighet till social träning. Det framkom då att 

skolan inom linje för sin verksamhet, hade begränsade möjligheter att ge det stöd som eleven 

var i behov av. En uppföljning av elevens situation genomfördes senare, vilket inte visade 

några tecken på förändring i situationen. I samråd med kommunen, fattade då skolan beslut 

om avslå familjens dispens om placering vid skolan. Detta i enlighet med barn-och 

ungdomsnämndens ambitioner, att utifrån ett barnperspektiv hitta bästa möjliga lösning för 

det enskilda barnet 

Via utredningen betonas att huvudmannen levt upp till sina skyldigheter. Detta synliggörs 

bland annat via den omfattande utredning som gjorts av elevens förutsättningar. Via denna har 

då elevens stödbehov kunnat fastställas. Huvudmannen tillsammans med skolan har gjort en 

bedömning att elevens stödbehov bäst, tillgodoses resursmässigt vid en placering i en 

specialverksamhet. Detta bekräftades via de utredningar som genomförts vid skolan, samt via 

barn- och ungdomshabiliteringen. I skolans utredning uttrycktes att den hade begränsade 

möjligheter att tillgodose det stöd som eleven behövde. Skolinspektionen upplever även att 

huvudmannen tagit skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål, något som dels synliggjorts 

via en tillfällig dispens. Som en följd av detta riktar Skolinspektionen ingen kritik mot 

huvudmannen. 

 

Vad som blivit tydligt i samband med analyserandet av fallen i detta kapitel, är förekomsten 

av konflikter mellan skola och hem avseende stöd. I stor utsträckning upplever 

vårdnadshavarna att skolan gör för lite för att tillmötesgå elevernas stödbehov. Från skolans 

sida är man i många fall oförstående till föräldrarnas kritik, och redogör för de åtgärder som 

vidtagits för att stimulera elevernas lärande och sociala samspel. De hänvisar då till skolans 

åtgärdsprogram, som konkret ska visa på vilka insatser som vidtagits samt planeras i 

framtiden. Ett tillstånd uppstår således där ”ord står mot ord”, och i denna situation upplever 

jag att eleverna kan komma i kläm. Något som bland annat synliggjorts via det sista fallet, där 

parterna hade olika syn på vilken skolplacering som var bäst för eleven. 

En tendens som synliggjorts i fallen är ett bristfälligt arbete med åtgärdsprogram. I vissa fall 

har även sådana helt saknats. Dessutom har enstaka skolor brustit när det gäller att bedriva en 

systematisk uppföljning av elevers stödbehov. På skolorna är det rektorn som har 

huvudansvaret för att åtgärdsprogram upprättas i enlighet med rådande lagstiftning. Att 

bedöma och beskriva enskilda elevers kunskaper är både nödvändigt och en naturlig 

utgångspunkt i skolan. Upprättandet av åtgärdsprogram och vidtagande av stödåtgärder för 
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elever, ska på så sätt också vara en lika självklar del av skolans verksamhet. Via ärendena har 

det däremot visats att denna utgångspunkt inte alltid är given bland skolor. Detta innebär 

således ett åsidosättande av det uppdrag som tilldelats skolorna.  

En kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ligga till grund för stödinsatserna, där analys 

och bedömning påvisar vilka åtgärder som är nödvändiga från skolans sida. Detta 

systematiska arbete ska även vara processinriktat och inbegripa samtliga delar av skolans 

resurser. Vidare ska det systematiska arbetet präglas av fastlagda rutiner med tydlig planering, 

ansvarsfördelning och dokumentation. Arbetet ska då inriktas mot att nå bättre resultat och 

huvudsakligen vara ett stöd för ett utvecklingsarbete.
83

 Förutsättningen för detta arbete är just 

åtgärdsprogrammen. Via åtgärdsprogrammen kan skolorna styrka vilka åtgärder som vidtagits 

eller planeras i framtiden för att säkerställa att enskilda elever uppnår de nationella 

kunskapsmålen. Skolinspektionen påtalar dock brister i detta arbete. Detta framgår bland 

annat via min studie. I många fall anmärker Skolinspektionen just på brister i skolans arbete 

med åtgärdsprogrammen. Framför allt synliggörs brister i skolors ansvar för att säkerställa att 

eleverna uppnår de nationella kunskapsmålen. På enstaka skolor används inte 

åtgärdsprogrammet på ett systematiskt sätt, vilket kan få följden att vidtagna åtgärder kan bli 

utan verkan.  

Vidare har studien visat att enskilda skolor brister i att involvera vårdnadshavarna i arbetet 

med åtgärdsprogrammen. Via grundskoleförordningens 5 kapitel § 1, framgår tydligt att 

föräldrar ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utfärdas.
84

 Vidare har studien 

synliggjort brister i informationen och/eller samarbetet mellan vårdnadshavare och skola. Det 

framkom att vissa skolor inte för en kontinuerlig dialog med hemmet gällande vilka åtgärder 

som vidtas för att säkerställa måluppfyllelsen för den enskilde eleven. Det medför att det 

saknas ett samtycke från vårdnadshavarna, gällande åtgärdernas relevans för eleven. Utan 

denna dialog saknas även en medvetenhet bland föräldrarna beträffade vad skolan gör eller 

åstadkommer via sina insatser. Det saknas då även kännedom om skolan lever upp till sitt 

uppdrag, något som självfallet är kritiskt. 

Vidare har meningsskillnader synliggjorts i samband med stödåtgärder. Parterna har då gjort 

olika tolkningar om vilket stöd som är bäst för den enskilde eleven. Det framgick bland annat 
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i fallet med konflikten om en fritidhemsplacering. Å ena sidan ansåg föräldrarna att barnet 

mådde bäst av att placeras i en ordinarie verksamhet tillsammans med sina vänner. Å andra 

sidan ansåg skolan och huvudmannen att elevens stödbehov bäst tillgodosågs vid placering 

vid en träningsskola. Detta låg även i linje med kommunens ambition om ett barnperspektiv 

vid beslut. Skolinspektionen konstaterade då att skolan levt upp till sitt uppdrag och att man 

kunnat styrka vilken verksamhet som är bäst för barnet. Därtill menade myndigheten att 

tillräcklig hänsyn hade tagits till föräldrarnas önskemål. Detta tyder således på den svårighet 

myndigheterna ställs emot, dvs. att beslut kan gå emot föräldrarnas åsikter om vad som är bäst 

för det egna barnet. 

 

6.3 Övriga påtalade brister 

 

I följande kapitel har jag valt placera resterande ärendeformer. Här ingår anmälningar 

avseende brist i undervisningskvalitet, brist i samarbete/information mellan skola och hem 

samt beslagtagande av egendom. Följande ärenden bedöms utifrån olika förutsättningar i 

skollagen. När det gäller brist i undervisningskvalitet utgår Skolinspektionen från 1 kap § 12 i 

skollagen. De utreder således i vilken utsträckning som huvudmannen ansvarar för att 

utbildningen genomförs i enlighet Skollagens krav. I granskandet utgår man även från olika 

förordningar som reglerar skolväsendet. När det gäller brist i samarbete/information mellan 

skola och hem, är det dels 1 kapitlet § 2 i skollagen, som är av intresse. Den beskriver att 

undervisningen ska ge eleverna nödvändiga kunskaper och färdigheter samt att samarbetet 

med hemmen, ska främja elevernas harmoniska utveckling till fullvärdiga 

samhällsmedlemmar. Vad beträffar beslagtagande av föremål så utgår Skolinspektionen från 1 

kapitlet § 20 i Skollagen. Via den framgår att rektorer eller lärare får beslagta föremål från 

elever, som används på ett störande sätt i skolverksamheten, eller som utgör en potentiell 

säkerhetsrisk.
85 

I det första ärendet har en vårdnadshavare anmält skolan har påtagliga brister i 

utbildningskvaliteten.
86

 Dessa brister härleds till förekomsten av flera obehöriga lärare i 

skolverksamheten. Denna situation har uppstått då flera ordinarie lärare inte längre finns i 

tjänst på skolan. Vårdnadshavaren har då försökt att få en förklaring till hur situationen har 

kunnat uppstå. Varken skolans rektor eller enhetschef, har då kunnat ge en tillräcklig 
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förklaring till den uppkomna situationen. Vidare anser mamman att skolan saknar en 

långsiktig lösning på situationen och tillsätter obehöriga vikarier, istället för att anställa 

behöriga lärare. Vårdnadshavaren är således oroad över i vilken utsträckning, som 

måluppfyllelsen garanteras i dessa skolämnen. Vårdnadshavaren hävdar även att ingen teknik-

undervisning ges till eleverna, något som ska erbjudas i årskurs 5. I samband med elevens val 

hade dessutom eleverna satt i system, att rösta på vad de vill sysselsätta sig med på 

lektionerna. När mamman besökte skolan vid ett tillfälle, ska eleverna ägnat sig åt lek under 

hela lektionen. En situation som mamman var skarpt kritisk till. Vidare uttrycker anmälaren 

att det tycks saknas en handlingsplan på skolan, för hur undervisning ska läggas upp i 

förhållande till behörig och obehörig personal. Mamman framhäver även att skolledningen 

och då framför allt rektorn, som inkompetent och handlingsförlamad. Därtill upplever 

mamman att personalgruppen på skolan inte fått det stöd eller uppbackning som de varit i 

behov av från skolledningen.  

Skolinspektionen överlämnade anmälan till huvudmannen för prövning och eventuella 

åtgärder. Skolinspektionen redogjorde för att man ämnade göra en uppföljning av ärendet. 

Vidare skulle då kommunen redovisa en utredning för Skolinspektionen, och vilka 

bedömningar som gjorts via denna. Eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av 

bristerna skulle då även presenteras. 

Huvudmannen återkom med ett yttrande till Skolinspektionen, i vilken man inhämtat underlag 

och redogörelser från skolans rektor. Utifrån dessa förutsättningar anser huvudmannen, att 

skolan hanterat ärendet på korrekt sätt. Huvudmannen betonar att kommunen utifrån detta 

perspektiv, iakttar aktuella lagar och förordningar. Via rektorn framkom att bristen av behörig 

personal på skolan, hade uppstått som en följd av en kortare sjukskrivning på en klasslärare. I 

övrigt så var skolan inne i en rekryteringsprocess i de övriga ämnena. Under en månad 

rekryterades därför olika vikarier från kommunens centrala vikariehantering. Slöjd var ett 

ämne som var utan lärartjänst på skolan. Skolan rekryterade därför en vikarie som dock inte 

hade slutfört sin utbildning. Detta gjordes då inga behöriga lärare fanns tillgängliga för 

anställning. Det visade sig slutligen att den sjukskrivne klassläraren inte skulle återgå i tjänst. 

Rekrytering påbörjades därför direkt, och efter två veckor hade en fast vikarie tillsatts till 

tjänsten. Även denna vikarie saknade full behörighet, som följd av denne inte slutfört 

lärarutbildningen. Däremot hade läraren flerårig erfarenhet som vikarie inom kommunen.  
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I samband med ett föräldramöte under hösten framfördes en oro från föräldrar, gällande att 

eleverna inte skulle ha möjlighet att uppnå kunskapsmålen i årskurs 5. Detta som en följd av 

lärarsituationen. Skolan vidtog därför åtgärder för att säkerställa undervisningskvaliteten. 

Bland annat anställdes en behörig lärare, som hade mångårig erfarenhet inom yrket. Dessutom 

genomfördes flera uppföljningar under terminen, för att säkerställa att eleverna uppnådde 

målen. Detta skedde bland annat via olika former av tester. Dessa tester visade på goda 

resultat bland eleverna, menade rektorn. Rektorn menade även att förutsättningarna för att få 

kontroll över elevernas kunskapsnivåer, var goda då klasserna är relativt små samt att 

ytterligare resurser nu tillsatts. Efter vidtagna insatser ska nya ha föräldramöten ha ägt rum, 

och i samband med dessa ska ingen ytterligare oro ha framförts.  

Efter Skolinspektionens uppföljning gjordes bedömningen att ärendet kunde avslutas utan 

några åtgärder. De upplevde således att skolan efterlevde sitt uppdrag, i enlighet med 1 

kapitlet § 12 i skollagen.  

Vid det andra fallet så återkopplar jag till en anmälan som redogjorts för under kränkande 

behandling.
87

 I samband med anmälan ska vårdnadshavaren även givit uttryck för att skolan 

brustit i samarbetet och förmedlandet av information till hemmet. I anknytning med en 

skolavslutning, ringde mamman får att sjukanmäla barnet. I detta samtal fick hon besked om 

att sonen inte skulle få några betyg. Sonen studerade vid en grundskola som inriktade sig på 

elever med speciella beteendesvårigheter. Det innebar att eleverna vid skolan inte kunde delta 

i ordinarie undervisning. Mamman var medveten om att sonen hade svårigheter i sin 

skolsituation, vilket hade motiverat placeringen vid skolan. Däremot kom det som en chock 

att sonen inte skulle få några betyg överhuvudtaget. Vårdnadshavarna hade inte fått några som 

helst indikationer på att situationen var så pass allvarlig. Mamman menade vidare att inga 

åtgärdsprogram upprättats för sonen, vilket hon var skarpt kritisk till.  

Efter julen kontaktade mamman åter skolan och krävde att få till stånd ett möte med ansvarig 

skolpersonal. De uppgav då att även om skolan var studieanpassad, så hade de samma krav på 

uppnåendemål som övriga skolor. Vid mötet ska mamman påtalat för skolan, att de var 

skyldiga att upprätta åtgärdsprogram för sonen. Skolan medgav då för mamman att de brustit i 

sina rutiner, då inga åtgärdsprogram upprättats för sonen. Skolan bad således om ursäkt för 

den rådande situationen och lovade att åtgärdsprogram nu skulle utarbetas för sonen. 
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Skolan ska även ha brustit när det gäller att ta hänsyn till sonens diagnos. Under ett tillfälle 

ska nya elever och ny personal börjat på skolan, utan att varken hemmet eller eleven 

informerats om detta. Enligt rutinerna på skolan ska normalt sett nya elever successivt slussas 

in i klassen, men detta skedde inte vid det aktuella tillfället. Sonen som hade svårt för 

förändringar, regerade starkt på detta och uppvisade stora koncentrationssvårigheter. Något 

som fick tydliga konsekvenser för hans lärande.  

Skolan har i sitt yttrande medgett att eleven haft svårt att anpassa sig till skolans verksamhet. 

Skolan har då erbjudit eleven enskild undervisning i ett flertal ämnen. Elevens behov har även 

tillmötesgåtts via stöd via samtalscoach, och därtill har skolan anpassat elevens skoldagar med 

ändringar i schema, ämnesval och praktik. Eleven har även fått mer tid för vuxenkontakt i 

undervisningen, vilket inrättats för att effektivare kunna stimulera elevens lärande. Arbetet 

med eleven har under perioder växlat från gynnsamma till mer svårartade förhållanden. 

Eleven har då haft svårt att uppnå kunskapsmålen, något som även påverkat elevens sociala 

utveckling negativt.  

Skolan medger även att eleven varit med om ett flertal byten av elevgrupper, lokaler och 

personal. Däremot ska eleven haft samma undervisande lärare under sin placering vid skolan. 

Ett möte har även ägt rum mellan skolan och vårdnadshavarna, där elevens studiesituation 

diskuterades. Det beslutades då att skolan närmare skulle informera vårdnadshavarna om den 

individuella utvecklingsplanen, samt lärarnas omdömen av eleven. Ett uppföljande möte ägde 

rum en månad senare, där även föräldrarna närvarade. Vid mötet diskuterades den nuvarande 

situationen och en handlingsplan upprättades då. Bland annat fastslogs att skolan skulle ha 

daglig kontakt med hemmet. Handlingsplanen följdes senare upp, och alla parter var då nöjda 

med åtgärderna. Målet var då att kunskapsmålen skulle uppnås i samtliga ämnen samt att den 

sociala situationen skulle förbättras för eleven.  

Mamman besvarade skolans yttrande. Hon uttryckte då att sonen haft svårt att anpassa sig till 

skolans verksamhet som en följd av alla förändringar som skolan genomfört avseende elever, 

personal och lokaler. Hon uttrycker även att skolpersonalen saknat den kompetens som krävts 

för att hantera sonens reaktioner på dessa förändringar. 

Skolinspektionen har i sin motivering till beslutet, påtalat brister i förhållande till elevens 

omfattande stödbehov. Precis som mamman påtalat har skolan saknat åtgärdsprogram för 

eleven, och dessa har först upprättats under vårterminen efter det att betygen satts. Skolan 

uppvisade även allvarliga brister, när föräldrarna inte informerats om sonens studiesituation. 
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Detta är framför allt allvarligt, då eleven inte skulle få några betyg. Skolan borde tidigare ha 

gjort en kartläggning av elevens stödbehov och på så sätt vidtagit nödvändiga åtgärder. 

Skolinspektionen riktar således skarp kritik mot skolan och yttrar sig på följande vis:  

Det är anmärkningsvärt att en skola som vänder sig till elever som är i behov av särskilt stöd 

inte har fungerande rutiner för att utarbeta åtgärdsprogram. Utan ett åtgärdsprogram är det 

svårt för skolan att styrka att man kunnat ge eleven särskilt stöd.  

Genom detta förfarande har skolan inte nyttjat åtgärdsprogrammet som ett verktyg, för att 

systematiskt följa upp och utvärdera åtgärderna. Skolinspektionen påtalar även att det är 

anmärkningsvärt att skolan inte kontinuerligt, informerat hemmet om elevens studieresultat. 

Skolinspektion riktar således kritik mot skolan genom man inte tagit tillräcklig hänsyn till 

elevens stödbehov. Det föranleder att skolan brister i sitt uppdrag avseende 1 kapitlet § 2 i 

skollagen. Skolan brister även vad gäller bestämmelserna i 1 kapitlet § 5a i förordningen för 

fristående skolor för läsåret 2009/2010. Skolinspektionen begärde avslutningsvis att skolan 

skulle redovisa åtgärder som vidtagits med anledning av kritiken, i samband med en 

uppföljning av beslutet. Vid uppföljningen ska skolan ha presenterat vidtagna åtgärder 

iförhållande till de påtalanden som Skolinspektionen gjort. Eftersom att skolan dock uppvisat 

påtagliga brister skulle Skolinspektionen utföra mer regelbunden granskning av skolan.  

I ett tredje fall har ett äldre syskon till en elev, påtalat brister i samarbetet/informationen 

mellan skolan och hemmet.
88

 Även kränkande behandling påtalades via anmälan. Det 

framkom då att skolpersonal hade kränkt systern. Vidare ska överträdelser gjorts av 

skolpersonal i samband med disciplinära åtgärder mot systern. 

Situationen ska ha ägt rum i samband med att Sverigedemokraterna bjöds in till skolan, för att 

hålla ett föredrag om det mångkulturella samhället. Eleverna informerades dock inte om när 

besöket skulle ske. Detta som en följd av att skolan befarade att det skulle kunna föranleda 

oroligheter på skolan. Eleverna hade däremot fått i uppgift att förbereda tre frågor till besöket. 

Systern kände sig illa berörd inför SD:s besök, som en följd av vad hon tolkat som 

främlingsfientliga tendenser i deras partiprogram. När en lärare berättade att SD skulle 

komma till dagens lektion, började eleven må dåligt och avvek därför från klassrummet. 

Läraren tolkade som att eleven gjorde detta i syfte för att störa SD:s föredrag. Läraren sprang 

därför i fatt systern och beslagtog hennes mobiltelefon. Mobiltelefonen var avstängd och hon 
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hade inte för avsikt att använda den, menade anmälaren. Enligt brodern ska läraren beslagtagit 

mobiltelefonen då han befarade att systern skulle kontakta AFA.
89

  

Läraren tillkallade sedan vaktmästaren, som fick i uppdrag att överlämna mobiltelefonen till 

den biträdande rektorn på skolan. Systern följde då efter vaktmästaren till 

rektorsexpeditionen, för att hon få en förklaring till varför mobiltelefonen beslagtagits. 

Vaktmästaren ska då ha uppmanat eleven att följa med in till expeditionen. Väl där ska 

vaktmästaren ha stängt dörren och blockerat utgången. Eleven uppmanades då att sätta sig 

ner. Hon upplevde dock situationen som hotfull och följde inte uppmaningen. Systern 

drabbades då av panik, som en följd av att hon hölls instängd av personalen. Hon ska då vid 

upprepade tillfällen bett vaktmästaren att flytta på sig, något han inte gjorde. Det hela slutade 

med att systern knuffade bort vaktmästaren, och avvek från expeditionen. Anmälaren är även 

kritisk till att deras föräldrar inte kontaktades efter händelsen, utan de fick själva ta kontakt 

med skolan.  

Skolan har sedan bemött uppgifterna i anmälan. Det framkom då att läraren och eleven, 

kommit överens om att hon själv fick bestämma över sitt deltagande vid lektionen. Veckan 

innan föredraget, mottog skolan ett e-postmeddelande från AFA. I detta riktades hot om att 

organisationen, hade för avsikt att störa SD:s föredrag. Däremot informerades inte eleverna 

om detta hot. I samråd med polisen och kommunens säkerhetsgrupp, fattades beslut om att 

dessa parter skulle närvara under den aktuella dagen.  

När lektionen skulle inledas, avvek flickan från salen och tog då upp sin mobiltelefon. 

Läraren följde efter för att fråga vad hon skulle göra. Läraren befarade att eleven skulle 

tillkalla någon och såg det som ett potentiellt hot mot föredraget, och beslagtog därför 

mobiltelefonen. Läraren ska sedan överlämnat mobiltelefonen till vaktmästaren, för att kunna 

återgå till lektionen. Vaktmästaren ombads då att överlämna mobiltelefonen till den 

biträdande rektorn på skolan. Eleven ska ha följt efter vaktmästaren, samtidigt som hon 

riktade glåpord mot honom. De gick till rektorsexpeditionen där mobiltelefonen överlämnades 

till biträdande rektor. Eleven var då mycket upprörd och personalen bad henne därför att 

lugna ner sig. Hon ska sedan begärt att få låna en telefon, men berättade inte vem hon avsåg 

att kontakta. Därför avslogs hennes begäran. Eleven ska sedan avvikit från rummet i riktning 

mot skolans elevcafé, där hon fick låna en telefon för att kontakta sin pojkvän. Tillsammans 

med pojkvännen återvände hon till rektorsexpeditionen och begärde då att få tillbaka 

                                                           
89

 Antifascistisk aktion  



44 

mobiltelefonen. Hon fick beskedet att detta skulle ske när lektionen var avslutad. Eleven blev 

då upprörd och fällde olika tillmälen mot personalen. Personalen upplevde då situationen som 

hotfull, och tillkallade en av poliserna som närvarade i skolan. I samband med detta ska även 

skolans rektor samtalat med eleven, och situationen blev då åter lugn. Eleven ska därefter 

återfått sin mobiltelefon. 

Skolan betonar att att eleven inte blivit instängd, och hon ska heller inte hindrats från att 

lämna skolan. Personalen uppfattade däremot situationen som pressad och hotfull. Skolan 

medger att de inte kontaktade vårdnadshavarna när situationen pågick, utan elevens mamma 

ringde skolan efter händelsen. Skolan är dock självkritisk till detta förfarande, och medger att 

man tidigare borde ha varit i kontakt med vårdnadshavarna. Skolans krispärm har därför 

kompletterats med nya rutiner. I framtiden ska vårdnadshavare omedelbart ska kontaktats 

oavsett situation. Flera samtal har förts med vårdnadshavarna efter händelsen, för att följa upp 

elevens skolsituation. Eleven själv har dock avstått från kontakt med skolledningen. I övrigt 

betonar skolan att elevens studiesituation fungerat bra efter det inträffade. 

Skolinspektionen uttrycker att händelserna gestaltas på olika vis, och att parterna har delade 

uppfattningar om hur mobiltelefonen beslagtagits. Skolinspektionen uttrycker dock att oavsett 

vad som än hänt, är det beklagligt att skolan inte kunnat kommunicera med eleven, på ett 

sådant sätt att hon förstått allvaret av situationen. Vidare uttrycktes skolans ansvar för att 

upprätthålla ordningen. Skolinspektionen medger att sådana situationer kan vara 

komplicerade. Vidare råder det delade meningar om eleven kränkts av personalen, och 

Skolinspektionen bedömer att ytterligare utredningar inte skulle bringa klarhet i frågan. 

Däremot betonade Skolinspektionen att personalen alltid bör agera med respekt inför 

elevernas integritet och självkänsla. Därtill måste skolan ha tydliga rutiner för beslagtagning 

av föremål, så att liknade situationer kan undvikas i framtiden. Vid sidan av dessa påtalanden, 

vidtogs inga åtgärder mot skolan.  

Brister i förmedlandet av information och/eller i samarbetet med vårdnadshavare, har 

synliggjorts bland ärendena i kapitlet. Ett extremfall visade på hur vårdnadshavare helt 

saknade kännedom om att barnet inte skulle få några skolbetyg. Denna brist är således mycket 

allvarlig, framför allt då hemmet är en viktig aktör som ska involveras på ett tidigt stadie. I 

många fall har elever engagerade föräldrar som kan medverka till en bättring i 

studiesituationen. Som stöd i kunskapsutvecklingen ska eleverna och deras vårdnadshavare 

kontinuerligt få information om hur eleverna ligger till i förhållande till de nationella målen. 
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Skolinspektionen menar att dessa brister kan härledas till att lärare i många fall saknar 

förmågor att beskriva elevernas utveckling och kunskapsnivåer i relation till de nationella 

målen. Följden blir då en bristfällig information från skolan. Att utvärdera och kontinuerligt 

återkoppla elevernas resultat är betydelsefullt för deras utveckling, men det är även en central 

utgångspunkt för ett systematisk kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.
90

 En uppenbar 

risk vid sådana brister är att skolans trovärdighet undergrävs och ett potentiellt samarbete med 

hemmet helt kan fallera. Mest kritiskt är det för barnen, vars framtida kunskapsutveckling då 

kan hotas.  

Brister i information och samarbete synliggjordes även i det fall där en elevs mobiltelefon 

beslagtogs i samband med ett besök från Sverigedemokraterna. Den efterföljande situationen 

hade tydligt kunnat undvikas. Konflikten mellan eleven och skolpersonalen har dock gestaltas 

på olika vis av parterna. Oavsett vad som hänt är det beklagligt att skolpersonalen inte har 

kunnat kommunicera med eleven på ett sätt att hon insett allvaret i situationen. Följden blev 

framför allt nu kritisk för eleven. Agerandet från skolledningen tycks även ha föranlett att 

eleven tappat förtroendet för dessa, vilket ger visa indikationer på att situationen kunde 

hanterats på ett lämpligare sätt. Därtill är det anmärkningsvärt att skolan inte kontaktat 

vårdnadshavarna i samband med situationen, utan föräldrarna fick själva ta kontakt med 

skolan när de fått kännedom om händelserna. Utifrån Skolinspektionens utredning framgick 

att skolan hade bristfällig dokumentation för gällande rutiner vid krissituationer. Detta kan 

vara en förklaring till utgången av situationen. Skolpersonalen saknade då kännedom om hur 

de skulle förhålla sig i den aktuella situationen. 

Vidare framkom brister i utbildningskvaliteten. Detta gällde då bland annat fallet med den 

skola som anställde obehöriga lärare och därtill inte informerat föräldrar om bakgrunden till 

situationen. Anledningen till anmälan var föräldrarnas oro till att måluppfyllelsen inte skulle 

garanteras i de ämnen som stod utan behöriga lärare. Vid en sådan situation är det märkligt att 

skolan och huvudmannen inte kontinuerligt utvärderat verksamheten och på ett tidigt stadie 

vidtagit åtgärder efter de behov som framkommit. För skolledningen måste uppenbarligen 

varit medvetna om den kritiska situationen innan föräldrarnas agerande via att anmäla skola. 

Därtill borde skolledningen tidigt informerat vårdnadshavarna om den rådande situationen, 

samt vilka åtgärder som planerats för att säkerställa att eleverna uppnår det nationella 

kunskapsmålen. Bristfällig information kan föranleda konflikt mellan parterna, vilket även 
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tycks ha blivit fallet här. När inga konkreta besked uppstod en splittring och mamman 

anmälde då skolan.  

 

6.4 Ett barnperspektiv vid bedömning? 

En ambition från Skolinspektionen/BEO är utgångspunkten av ett barnperspektiv i samband 

bedömning och beslut. I Barnkonventionen kapitel 3 betonas denna utgångspunkt på följande 

vis i: 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet.
91

 

Med utgångspunkt i ett barnperspektiv strävar Skolinspektionen efter att elever stimuleras och 

ges förutsättningar till utveckling och lärande inom skolan. Ytterligare en central aspekt av 

barnperspektiv är viktig att redogöra för. Med ett sådant synsätt påtalas vikten av barns rätt till 

personlig integritet. Vidare är det av största vikt att skydda eleverna från skada inom skolans 

verksamhet, något som kan bli fallet via kränkande behandling. Kort sagt, barnens bästa ska 

alltid vara i fokus. Med detta i åtanke valde jag att undersöka, i vilken utsträckning som det att 

finna bevis på detta i det underlag som jag analyserat.  

Ett sådant förhållningssätt kommer blanda annat till uttryck i samband med den utredning som 

behandlande händelserna på en skola, i samband med ett SD-besök. I den motivering som 

kom i Skolinspektionens beslut, gjordes följande påtalande: 

Följdens av personalens agerande blev dock mycket olycklig och Skolinspektionen vill särskilt 

understryka vikten av att skolans personal alltid agerar med respekt för elevens integritet och 

självkänsla[…].
92

 

Skolinspektionen betonar således vikten av att skolpersonal alltid handlar efter 

barnen/elevernas bästa oavsett situations allvar och karaktär. I detta fall bedömdes situationen 

som hotfull och spänd. Oavsett situation måste skolan agera med respekt inför barnen, för att 

säkerställa att eleverna inte tar skada. 
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Barnperspektivet kommer även till uttryck i samband en anmälan om brist på särskilt stöd. 

Detta sker i samband med Skolinspektionens motivering till ett beslut. Skolinspektionen 

hänvisar då till skollagen. I sin granskning och tillsyn ska myndigheten då utgå från: 

Av 2 kap. 3§ tredje stycket skollagen framgår att förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen 

ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.
93

 

Skolinspektionen uttrycker vidare att elever med behov av särskilt stöd, inte syftar på en 

bestämd eller avgränsad grupp barn. De uttrycker snarare att vissa elever tillfälligt eller på 

längre sikt, kan vara i behov av att få särskild uppmärksamhet och då behöver mer vuxenstöd 

och förståelse än andra. Det är således barn som ställer särskilda krav på skolväsendet, menar 

Skolinspektionen. Dessutom ska utbildningsväsendet motverka att barn blir socialt isolerade, 

betraktade som annorlunda eller avvikande. Detta förutsätter aktiva insatser för att barnet 

verkligen ska uppleva delaktighet och gemenskap i skolan.  

Som en del av Skolinspektionen ska denna utgångspunkt även gälla BEO. I ärenden av 

kränkande behandling betonas följande av BEO i samband med genomgången av rättsliga 

utgångspunkter: 

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. 

Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fri från 

kränkande behandling.
94

 

Vidare betonar BEO det ansvar som skolor har för ska förebygga och förhindra kränkande 

behandling. Det sker bland annat på följande vis: 

Skolans personal är skyldig att motverka att kränkande behandling uppkommer, om så ändå 

sker, se till att den upphör. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal på om kränkande 

behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom den.
95

 

Detta ska ske för att förhindra att barn utsätts för kränkningar eller på något sätt tar skadas 

inom skolans verksamhet. Det är således av vikt att ta varje indikation på kränkande 

behandling, tas på fullt allvar. Detta för att skydda eleverna från skada. Vad som framgår är 

dock att vissa skolor uppvisar brister i detta avseende. Detta blir framför allt tydligt i de fall 

där skolpersonal utsatt elever för kränkande behandling. I ett fall har dessutom överträdelser 
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föranlett sanktioner mot skolan, detta i form av skadeståndskrav. BEO har då beaktat två 

syften – att kompensera eleven för den kränkande behandlingen samt att hindra skolan från 

lagöverträdelser. Detta beslut betonar således utgångspunkten av ett barnperspektiv.  

Via studien går det konstatera att myndigheterna till vis del utgår från ett barnperspektiv. 

Däremot är detta förhållningssätt inte alltid så tydligt och det är sannolikt något myndigheten 

kan förbättra sig i. Speciellt när myndigheten gör en sådan tydlig betoning av denna strävan. 

Jag upplever framför allt att denna tonvikt saknas i samband med motiveringarna till besluten. 

Det är i just samband med dessa som myndigheternas tolkningar och ställningstaganden 

kommer till uttryck. Jag upplever att man för enformigt hänvisar till rättsliga utgångspunkter i 

myndighetsutredningarna. I för liten utsträckning betonas hur skolor brustit eller hur de kan 

förbättra sig i avseende. Det bör därför motivera att Skolinspektionen/BEO, på ett tydligare 

sätt framhäver denna aspekt i sina motiveringar.  

En kritik som kan riktas mot Skolinspektionen/BEO är den tendens till långa utredningstider. 

Detta var en trend som skulle brytas i samband med inrättandet av Skolinspektionen, men 

någon förbättring tycks inte ha uppstått. Detta strider tydligt emot myndighetens ambition om 

ett barnperspektiv. I ett fall som undersökts inkom anmälan i november 2010 och ett beslut 

fattades först i januari 2012. Det är klart att ärendena ska utredas grundligt som en följd av 

dess allvarliga karaktär. Hänsyn måste dock tas till de inblandade parterna och framför allt i 

förhållande till barnen. Med ett sådant mellanrum mellan anmälan och beslut, finns risken att 

barnen kan komma till ytterligare skada. Risken är dessutom att barnet inte längre studerar vid 

skolan och att ingen bättring blir verklighet i skolsituationen. En förbättring är således 

nödvändig i även detta avseende.  
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7 Avslutande diskussion 
 

Via studien har det konstaterats vissa brister bland skolorna. De har inledningvis påtalats av 

vårdnadshavare i samband med upprättandet av anmälningarna. Huvudmannen och skolan har 

sedan yttrat sig om förhållandena, vilket kommit till uttryck i myndighetsutredningarna. 

Skolinspektionen/BEO har utrett ärendena för att undersöka hur verkligheten förhåller sig, 

samt säkerställa att huvudmannen/skolorna efterlever gällande författningar. Myndighetens 

tolkningar kommer slutligen till uttryck via besluten och tillhörande motiveringar. Det är i 

samband med dessa som det fastställs om det fanns belägg för de brister, som anmälarna 

påtalade. 

Brister och missförhållanden har kunnat påvisas utifrån kränkande behandling, brister i stöd 

samt i förhållande till övriga former av brister. I utredningarna har även allvarliga brister 

synliggjorts, vilket föranlett att sanktioner riktats mot huvudmannen. Däremot är det enbart ett 

fåtal skolor som uppvisat brister eller missförhållanden. I majoriteten av fallen har skolorna 

varit rättfärdiga och det har konstaterats av Skolinspektionen/BEO, att de levt upp till sina 

skyldigheter.  

När det gäller kränkande behandling har studien visat att den förekommer såväl från elever 

som från skolpersonal. Det mest anmärkningsvärda är den omfattning av kränkande 

behandling som riktats från skolpersonal mot elever. I ett fall var dessutom överträdelsen så 

grov att skadeståndsanspråk riktades mot huvudmannen.  

Vad som framgått är att Skolinspektionen/BEO intagit rollen som en form av skiljedomstol 

inom utbildningsväsendet. Detta synliggörs via hur tvister ska lösas mellan parterna, vilket 

ibland är lättare sagt än gjort. Ibland förmedlas motstridiga bilder av förhållandena, vilket 

tydligt försvårar bedömandet för myndigheterna. I en situation där”ord står mot ord” krävs ett 

omfattande underlag för att kunna dra korrekta slutsatser av de faktiska förhållandena. I 

ärenden där skolan uppvisat bristfällig dokumentation är det svårt för myndigheterna att 

härleda, hur det faktiskt förhåller sig. Detta då Skolinspektionen/BEO huvudsakligen utgår 

från skolans dokumentation i sitt granskande. Meningsskillnaden har framför allt blivit tydlig 

i samband med kränkande behandling. I många fall har föräldrarna varit av åsikten att skolan 

gjort för lite för att förhindra eller avbryta kränkningarna. Detta samtidigt som skolan varit av 

motsatt åsikt gällande vidtagna åtgärder. I enstaka fall då dokumentation saknats, har det varit 

svårt för skolorna att styrka vad som gjorts och åstadkommits via insatserna. Detta har då 
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tydligt försvårat bedömningen av fallet för BEO. I majoriteten av fallen har dock skolor 

kunnat påvisa någon form av dokumentation som bevisat att skolan vidtagit nödvändiga 

åtgärder för att förhindra eller förebygga situationer av kränkande behandling.  

Vid ett fall har även meningarna gått isär gällande om det inträffat någon kränkande 

behandling. Skolan har då inledningsvis tolkat händelsen som en del av 

socialiseringsprocessen i klassen, detta samtidigt som vårdnadshavare kunnat ge belägg på 

situationer som raserar denna uppfattning. Dessa tolkningar av förhållandena inrymmer 

således helt olika perspektiv på situationen. Myndigheternas uppgift är då att ge en objektiv 

bedömning i förhållande till de övriga aktörerna, och ge perspektiv på hur verkligheten kan 

förstås utifrån en extern aktör. Generellt sett tar även myndigheten ställning till om någon 

kränkande behandling förekommit bland skolorna. Dock förekom ärenden där myndigheten 

avstod från ett ställningstagande, i avseende om det förekommit någon kränkande behandling. 

Skolinspektionen/BEO undersöker även om skolan tagit indikationerna på allvar och utrett 

fallen ordentligt. För en uppenbar risk vid ett nonchalerande av kränkande behandling, är att 

skolan saknar en konkret bild av situationen. Något som således kan föranleda ett visst 

bagatelliserande av förhållandena vid skolan. 

En generell brist som framkommit bland de skolor som ingår i studien, är en undermålig 

dokumentation. Skolinspektionen/BEO riktar vanligen skarp kritik mot skolorna vid bristande 

dokumentation. När det gäller kränkande behandling, så har Skolinspektionen/BEO påtalat 

brister i likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling. Skolorna uppvisar då en 

avsaknad av konkreta mål för de insatser som ska genomföras för att förebygga den 

kränkande behandlingen. Det har även synliggjorts en otydlig ansvarsfördelning i det 

förebyggande och åtgärdande arbetet. I vissa fall har det även saknats dokumentation för 

gällande rutiner vid akuta insatser. Det har då framgått att muntliga överenskommelser 

huvudsakligen ligger till grund för dessa insatser. Detta föranleder dock vissa svårigheter för 

skolorna att bevisa vad som gjorts och åstadkommits via eventuella insatser.  

Det har även påtalats brister i skolornas arbete med åtgärdsprogram. I ett fall har dessutom 

sådan planering helt saknats för en elev, vilket föranlett att eleven inte fått sina stödbehov 

tillgodosedda. Dessutom tycks skolor vara bristfälliga i att bedriva en systematisk uppföljning 

av elevernas stödbehov. En kontinuerlig utvärdering ska ligga till grund för stödinsatserna, 

där analys och bedömning påvisar vilka åtgärder som är nödvändiga från skolans sida. 

Bristerna i åtgärdsprogrammen kan föranleda ett missriktat stöd, vilket innebär att åtgärderna 
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inte får avsedd effekt. 
96

 Detta är kritiskt då det föranleder att elevers lärande och 

måluppfyllelse hotas. 

En återkommande brist som framkommit är att skolor saknar fastlagda rutiner och 

gemensamma underlag för det systematiska arbetet. Skolinspektionen har intervjuat rektorer 

gällande de rådande kraven på dokumentation. Det har då framgått att rektorer vid skolor med 

bristande dokumentation, gett uttryck för att de omfattande kraven på dokumentation innebär 

ett merarbete för skolorna. Det kan då ge upphov till att skolor åsidosätter författningarnas 

krav på dokumentation. Det upptar då tid från annat relevant pedagogiskt arbete inom 

skolverksamheten. Istället tycks det bland skolorna förekomma en kultur av muntliga 

utvärderingar och överenskommelser iförhållande till insatser.
97

 För en extern bedömare likt 

Skolinspektionen/BEO ter sig då ett tomrum, som kan ge förutsättningar för antaganden om 

att skolor inte följer sina uppdrag. Trots detta kan det ändå förekomma ett kontinuerligt arbete 

för att säkerställa måluppfyllelsen för eleverna. Via avsaknaden av dokumentation saknas då 

konkreta bevis för vad som gjorts och åstadkommits på skolan. Det är även tydligt att det kan 

ge förutsättningar för missförstånd och konflikter mellan skola och vårdnadshavare. Dessa 

förhållanden har tydligt blivit synliga i min studie. De har just uppvisats fall där 

vårdnadshavare inte varit införstådda med det fortlöpande arbete som förekommit bland 

skolorna, och det ger då förutsättningsar för anmälningar. En slutsats som är möjlig är att det 

finns en konflikt mellan dokumentationskraven och förutsättningarna i skolpraktiken. I denna 

tycks således dokumentationen åsidosättas för annan verksamhet. Via min studie går dessa 

förutsättningar även att relatera till kränkande behandling, och detta då i förhållande till 

insatser i förebyggande och förhindrande syfte.  

Avsaknaden av dokumentation för rutiner vid krissituationer har även synliggjorts via studien. 

Detta framgick i ärendet med den elev som fick sin mobiltelefon beslagtagen. Skolan saknade 

då rutiner för den efterföljande situationen, vilket fick konsekvenser för personalens 

handlande i förhållande till eleven. Detta synliggjordes via bristfällig kommunikationen med 

eleven, vilket medförde att eleven kände sig pressad och blev utåtagerande. Därtill 

kontaktades inte vårdnadshavarna i samband med händelsen. Detta tyder alltså på vilka 

konsekvenser som bristfällig dokumentation kan föranleda i praktiken.  
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Vidare har studien synliggjort brister i information och/eller samarbete med vårdnadshavare. 

Det är ett generellt problem som uppvisats inom samtliga anmälningsområden. Brister har 

bland annat påtalats i samband med upprättandet av åtgärdsprogram. Det har visats sig att 

enskilda skolor brister i att involvera vårdnadshavare i arbetet med åtgärdsprogrammen. 

Dessutom framkom det att vissa skolor inte för en kontinuerlig dialog med hemmet, gällande 

vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa måluppfyllelsen bland eleverna. Det medför att 

det saknas ett samtycke från vårdnadshavarna gällande åtgärderna relevans för eleven. Utan 

en kontinuerlig dialog saknas dessutom en kännedom om vilka insatser som inrättats för att 

stimulera elevernas kunskapsutveckling. Det fattas då även en medvetenhet om skolan följer 

sitt uppdrag. Ett extremfall visade på hur en vårdnadshavare helt saknade kännedom om att 

barnet inte skulle få några skolbetyg. En uppenbar risk vid sådana brister, är att skolans 

trovärdighet undergrävs och ett potentiellt samarbete med hemmet helt kan fallera. Mest 

kritiskt är det däremot för barnen vars framtida kunskapsutveckling då hotas.  

Det har kunnat konstateras ett barnperspektiv i samband med myndighetsutredning och beslut. 

Däremot är tillvägagångssättet inte alltid så tydligt, och i vissa ärenden går det heller inte att 

härleda denna ambition. Framför allt saknas en tydlig betoning i samband med motiveringen 

till besluten. Det är i samband med dessa som Skolinspektionen/BEO:s tolkande och 

ståndpunkter kommer till uttryck, och därför borde en tydligare betoning ske här. Därtill går 

viss kritik att rikta till Skolinspektionen/BEO, i förhållande till de långa utredningstiderna. 

Detta blev som sagt tydligt i ett ärende då anmälan inkom den 17 november 2010 och ett 

beslut först fattades den 16 januari 2010. Utredningstiden kan tydligt väcka en viss misstro 

bland anmälarna gentemot myndigheten, som en följd av avsaknad på direkta reaktioner. Det 

kan då upplevas som att ärendet inte prioriteras av myndigheten, vilket är beklagligt. Speciellt 

är det olyckligt då det kan föranleda ytterligare skada för barnen, genom att missförhållanden 

kan existera längre än nödvändigt. Detta olyckligt då det går emot myndighetens egna 

ambitioner, då man vill värna för barnens bästa. 

Vidare kan kritik riktas mot i vilken som utsträckning som barnen får komma till uttryck i 

ärendena, dvs. barnens perspektiv på skolförhållandena. En ambition från 

Skolinspektionen/BEO är att elever själva ska kunna anmäla skolors brister eller 

missförhållanden. I anmälningarna som ingår i studien har dock ingen anmälan gjorts av 

något barn. Inte heller kommer barnens tolkande eller åsikter till uttryck i ärendena. Som det 

förhåller sig nu så har de vuxna tolkningsföreträde över elevernas skolsituation. Eleverna har 

sannolikt i många fall en mer heltäckande bild av situationen, än vad föräldrarna gör. Barnen 
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kan då ge kompletterande uppgifter om förhållandena i skolan, och på så sätt vara en tillgång 

för att få en heltäckande bild av situationen. Barnen kan exempelvis ha avstått från att berätta 

allt för föräldrarna, vilket kan föranleda luckor i redogörelserna eller att väsentlig information 

inte når myndigheten. Risken är då att Skolinspektionen/BEO inte inser allvaret av 

situationen, och inte agerar därefter. Detta kan dels befaras i ärenden av kränkande 

behandling. Det kan då vara angeläget att låta barnen komma till uttryck efter sina egna 

premisser. Detta kan även vara relevant i sammanhang då föräldrar och huvudmannen gjort 

olika tolkningar om vilka åtgärder som är bäst för barnet. Följande kan bli form för kritik mot 

Skolinspektionen/BEO, speciellt då de framhäver en ambition av att värna om barnens bästa. 

Att låta barnen ge perspektiv på sin tillvaro och förklara sina känslor inför den, bör således 

vara av stor relevans för myndigheternas kartläggning av skolorna.  

Som situationen förhåller sig nu tas ingen eller alldeles för lite hänsyn till barnens eget 

tolkande och åsikter kring skolförhållandena. Detta borde vara en möjlig utveckling då 

myndigheten huvudsakligen utgår från skollagen. I skollagen framhävs vikten av att tillvarata 

barnens åsikter. Via den nuvarande skollagen görs följande betoning i kapitel 1 10§: 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka 

sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad.
98

 

Vidare betonas via kap 1 § 5 i skollagen vikten av att iakta grundläggande demokratiska-och 

mänskliga rättigheter. Med sådana förutsättningar borde således en vidareutveckling i 

Skolinspektionen/BEO:s verksamhet vara motiverad. 

När det gäller frågan om vem som ”äger” ansvaret för skolverksamhetens brister, så är den 

huvudsakligen förankrad till huvudmannen. Detta betonas i samband med besluten där 

Skolinspektionen/BEO fastställer om huvudmannen levt upp till skyldigheterna via gällande 

lagstiftning. När sanktioner riktats i samband med brister är dessa just i förhållande till 

huvudmannen. Det skådas bland annat via följande beslut: 

Barn- och elevombudet konstaterar att […] inte levt upp till bestämmelserna i 14 a kapitlet 9§ 

skollagen. Kommunen tilldelas därför en anmärkning. 

 

Detta är en intressant aspekt då kommunal verksamhet blir form för statlig kritik och sanktion. 

Trots den decentralisering som skett av skolan har således staten fortsatt ett stort inflytande 
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inom utbildningsväsendet. Detta är dock en nödvändighet för att säkerställa att kommunerna 

efterlever rådande lagstiftning, samt för att garantera strävan om en likvärdig utbildning 

oavsett lokalisering i landet. 

 

Myndigheterna kommer likväl med påtalanden kring skolverksamheten, i vilket skolans 

ansvar betonas. Detta sker bland annat i samband med brister i 

likabehandlingsplanen/handlingsplanen mot kränkande behandling. Då betonas bland annat 

vikten av att kartlägga verksamheten, upprätta konkreta mål i förebyggande syfte samt att 

tydliggöra hur ansvarsfördelningen ska se ut i ett sådant arbete. I frågan kring stödåtgärder är 

det oftast åtgärdsprogrammet som hamnar i fokus. Här betonas vikten av skolorna bedriver ett 

systematiskt arbete där insatserna kontinuerligt granskas och utvärderas, för att säkerställa att 

dessa är effektiva. I samband med detta riktas ibland kritik mot att inte vårdnadshavarna 

involveras och görs delaktiga i strävan mot elevernas måluppfyllelse. Vidare betonas i många 

fall vikten av att skolan samarbetar och för en kontinuerlig dialog med hemmet om elevers 

skolsituation. Detta är en generell kritik från myndigheten, som riktas till skolorna oavsett 

ärendeform.  

 

Skolinspektionen/BEO är dock inte främmande för att framhäva det positiva arbete som sker 

inom skolverksamheten. Således är det inte bara kritik som kommer till uttryck. Myndigheten 

ger en bekräftelse på att skolan gör ett legitimt arbete, om utredningen kunnat styrka att 

skolan visat att nödvändiga åtgärder vidtagits. Dessutom förekommer det fall där ingen 

utredning inleds, vilket då härletts till att myndigheten kunnat konstatera att ingen åtgärd är 

nödvändig i ärendet. 

 

Från politisk nivå har ambitionen med inspektionen haft två syften nämligen; ökad kontroll 

och styrning, samtidigt som inspektionen väntas leda till uppryckning och utveckling inom 

utbildningssystemet.
99

 Däremot tycks skolinspektion huvudsakligen fylla en kontrollfunktion 

något även som betonas via tidigare forskning. Det har då visats inspektionen inte alltid 

föranleder önskade resultat, utan den kan också ge upphov till bieffekter. Bland annat har 

förekomsten av strategiska beteenden synliggjorts från skolorna, där fenomenet ”window 

dressing”, påtalats som en överhängande risk. Den innebär ett utformande av proaktiva 

åtgärder som vidtas utan djupare utredning och främst för att tillmötesgå myndigheten. Dessa 

åtgärder vidtas och får enbart kortsiktiga effekter i syfte att bedömas som en framgångsrik 
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skola.
100

 Detta blir sannolikt mer påtagligt i samband med dagens förhållanden där 

myndigheterna tilldelats sanktionsmöjligheter mot bristfälliga skolor. En risk är då att den 

situation som Granström och Ekholm varnade för uppstår. I denna eftersträvar då skolorna en 

lydnad i förhållande till myndigheten istället i förhållande till det egna uppdraget. Det är 

heller ingen garanti för skolutveckling, utan den realiseras via skolans egen vilja. I denna 

utveckling är det bland annat lärares professionalism som stimulerar till denna utveckling.
101

 

 

Denna kontrollfunktion blir tydlig via utredningarna där syftet är att undersöka om det finns 

belägg för bristerna som påtalas i anmälningarna. Genom dessa avgörs då i vilken 

utsträckning som skolorna då följer sina uppdrag. Istället för att erbjuda skolorna stöd och 

verka för en utveckling, avslutas ärendena utan någon djupare återkoppling till skolorna. Vid 

brister förutsätts således att skolorna och huvudmannen ensamt utreder hur bristerna ska 

åtgärdas. Här kan ytterligare råd och stöd vara nödvändigt för skolorna. För det finns 

sannolikt en gräns mellan vad skolan kan uppnå själv och vad man kan åstadkomma i 

samarbete eller samråd med externa aktörer. Framför när bristerna är av allvarlig karaktär, 

finns ett stort behov av särskilt stöd bland skolorna. Detta var något som redan efterfrågades 

bland skolorna 2006, via ESV:s utredning av Skolverkets utbildningsinspektion. Det framgick 

då att många skolor bland annat ville se ett närmare samarbete med statliga myndigheter, detta 

just för att stimuleras till utveckling.
102

 Risken är annars att skolorna enbart upplever 

inspektionen som en kontrollfunktion.  

 

Via anmälningsmöjligheterna är det tydligt att vårdnadshavarna getts större maktbefogenheter 

över skolan. Det finns både för- och nackdelar med ett sådant system. Positivt är att skolornas 

eventuella brister och överträdelser kommer till ytan och att de på så sätt kan ställas till svars 

för detta. Därtill är det positivt då det kan stimulera till ett större engagemang i skolfrågor 

bland föräldrar. Vad som dock går att befara är en utvecklingslinje där lärares 

yrkesprofessionalism undergrävs och kan hotas. När externa aktörer får allt starkare 

maktbefogenheter över skolan finns risken att är maktbalansen slår över till skolans och 

framför allt lärarnas nackdel. Föräldrarnas inflytande i skolan kan således förorsaka att de får 

tolkningsföreträde i den pedagogiska verksamheten och att lärares yrkesstatus sjunker. En 

konfliktfråga är tydligt betygssättningen, vilket kan bli föremål för motsättningar mellan skola 
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och hemmet. Risken är att det uppstår en destruktiv utveckling inom skolväsendet, där 

föräldrar kan utöva påtryckningar mot lärare vid intressekonflikter. Det kan föranleda att 

lärare får kapitulera med sina pedagogigiska bedömningar, vilket kan inverka 

kontraproduktivt på utvecklingen inom utbildningsväsendet. Det ställer således krav på den 

politiska nivån, när det gäller att definiera tydliga spelregler för ett sådant system.  

 

Skolinspektionen är idag även berättigade att utreda disciplinärenden mot legitimerade lärare. 

Dessa utredningar kan sedan överlämnas till Lärarnas ansvarsnämnd som då fattar beslut i 

ärendet. Detta är ett ytterligare tecken på en tilltagande kontroll inom skolan. Frågan är dock 

hur rättssäkert ett sådant system är. Vad som även framkommit via studien är att anmälningar 

kan användas för andra ändamål än vad som är dess syfte. I ett fall har en anmälan använts för 

att ge uttryck för en konflikt mellan hemmet och skolans rektor. Anmälaren har då riktat 

diverse anklagelser mot rektorn, detta då rektorn inte tillmötesgått familjens intressen. En 

splittring har således uppstått mellan parterna, och anmälaren har sannolikt velat få rektorn 

avsatt från sin position. Vad som kan befaras är att dessa konfliktärenden kan öka och framför 

allt i förhållande till lärare. En risk är då att lärare anmäls på lösa grunder och att då 

rättfärdiga lärare kan utsättas för påtaglig stress i rädsla av att förlora sin legitimation.  
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8 Förslag på vidare forskning 
 

Det vore relevant att undersöka de långsiktiga effekterna som skolinspektion föranleder. Den 

forskning som finns tillgänglig idag har allt för stort fokus på kortsiktig verkan av 

inspektionen. De långsiktiga effekterna som framhävs i forskning är i många fall av 

spekulativ form, vilket medför att det saknas en tydlig kännedom om inspektionen leder till 

utveckling bland skolorna. Detta gäller såväl nationell som internationell forskning. Det kan 

framför allt vara av intresse med den evidensbasering som tycks få allt starkare fäste i 

utbildningssammanhang. Detta är även av relevant med tanke på hur stora ekonomiska medel 

som satsas på denna tillsyn. En relevant fråga att ställa i sammanhanget, är om inspektion 

föranleder skolutveckling?  

Vidare skulle ny forskning kunna undersöka vilken verkan som anmälningarna får inom 

skolväsendet. Vilka effekter kan då ses i ett större perspektiv och hur ser maktförhållandena ut 

mellan parterna?  
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